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! دیریگب سامت  نم  11اب 

باتک 11تاصخشم 

11همدقم

؟ مینک اعد  هنوگچ  ارچ و  لوا : 13لصف 

ما هدروآ  امش  يارب  يوق  حالس  13کی 

داهن یم  كاخ  هب  تروص  هک  13يربمایپ 

اعد اب  اه  تمعن  14تشگزاب 

تسود هناخ  رد  14ییادگ 

دراد تسود  ار  اعد  هک  14ییادخ 

دنام یمن  باوج  یب  ییاعد  15چیه 

؟ تسیچ نید  16نوتس 

میآ یم  وت  هناخ  يوس  هب  16طقف 

؟ دیسانش یم  ار  تداعس  دیلک  19هاش 

اه يراتفرگ  زا  ییاهر  يارب  20یهار 

دیهدب رییغت  ار  دوخ  21تشونرس 

 ! تسا هدش  مگ  نم  شفک  22دنب 

؟ مهدب یسک  هچ  ناشن  ار  دوخ  22یگراچیب 

؟ مینک رود  دوخ  زا  ار  الب  24هنوگچ 

دیروایب نابز  هب  ار  دوخ  24تجاح 

مهد یمن  ار  تباوج  مراد ، تتسود  24نوچ 

دیراد لماک  نیقی  هک  دینک  اعد  26یتقو 

میربب هانپ  نآرق  هب  اعد  تباجتسا  27يارب 

؟ درکن افو  شا  هدعو  هب  ادخ  27ارچ 
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نکن شومارف  ار  بجاو  زامن  رد  30اعد 

تسا باجتسم  هرفس  رس  30ياعد 

میهاوخب ادخ  زا  گرزب  31ياهاعد 

نک هارمه  هیرگ  اب  ار  32اعد 

 ! تسا مهم  یلیخ  سانلا  33قح 

؟ مریگب نامسآ  يوس  هب  ار  متسد  36ارچ 

؟ دشک یم  تلاجخ  مه  ادخ  37ایآ 

اعد مهم  هاگتسیا  37هزور ،

ناوخب زامن  ندرک ، اعد  زا  39لبق 

نکن شومارف  ار  ادخ  زا  دیجمت  39فیرعت و 

نک عمج  دوخ  رود  ار  رفن  40لهچ 

 ! تسا اه  یکیدزن  نیمه  رد  نم  41يادخ 

؟ دوش یم  باجتسم  اعد  یماگنه  42هچ 

42هراشا

؟ دوش یم  لوبق  امتح  یناسک  هچ  44ياعد 

اعد ماگنه  تسد  ياه  46تلاح 

؟ منک هچ  الاح  ما ، هدرک  هانگ  نابز  نیا  47اب 

؟ يدوب اجک  الاح  ات  ادخ ، 48هدنب 

دوش یم  ربارب  نویلیم  کی  هک  49ییاعد 

مدرگب هانگ  درگ  51دیابن 

 ! دوش یمن  باجتسم  میاعد  هک  تسا  لاس  51هس 

مینک اعد  هنوگ  54نیا 

رصتخم دیفم و  ياهاعد  مود : 55لصف 

55هراشا

تیفاع 57ياعد 

؟ یهاوخ یم  تدوخ  يارب  ابیز  زور  کی  57ایآ 
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نکن شومارف  ار  هدجس  رد  57اعد 

؟ یشاب نمیأ  الب  عون  داتفه  زا  یهاوخ  یم  58ایآ 

ناوخب الب  ماگنه  ار  اعد  نیا  یلع ، 59ای 

 ! نکم شومارف  زگره  ار  اعد  59نیا 

؟ دوش رود  تیگدنز  زا  الب  یهاوخ  یم  59ایآ 

دنوش یم  رود  وت  زا  اهالب  59همه 

دنک تظفاحم  ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  60ایآ 

رکش 60ياعد 

شاب رازگرکش  هدنب  (ع ،) حون ترضح  60دننام 

تاجن 61ياعد 

هاچ لد  رد  (ع ) فسوی ترضح  61ياعد 

نادنز رد  (ع ) فسوی ترضح  62ياعد 

(ع) یسیع ترضح  تاجن  63ياعد 

هبوت 63ياعد 

؟ دش لوبق  هنوگچ  (ع ) مدآ ترضح  63هبوت 

شمارآ 64ياعد 

میسر یم  شمارآ  هب  هنوگ  نیا  64ام 

ًًًوگب راب  داتفه  ار  اعد  64نیا 

افش 64ياعد 

ناوخب ار  اعد  نیا  بش  زامن  64رد 

دنداد افش  ارم  هک  ییاه  66مدنگ 

يرامیب ره  يافش  يارب  67ییاعد 

يداش 67ياعد 

وگب يداش  بذج  يارب  ار  هّللا  67مسب 

دیآ یم  وت  بلق  هب  67يداش 

مغ عفر  يارب  اعد  زامن و  هب  68هانپ 
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نک رارکت  ار  رکذ  نیا  69مرسپ ،

وزرآ 69ياعد 

دهدب ار  تباوج  ادخ  هک  منک  یم  تنامض  69نم 

یناوخب ار  (ع ) داوج ماما  همان  یهاوخ  69یم 

يوش یمن  دیما  ان  اعد  نیا  70اب 

تکرب 71ياعد 

؟ هدش يا ادیپ  مک  ردق  نیا  71ارچ 

مدیدن ار  یتسد  گنت  رقف و  يور  73رگید 

ناوخب ار  اعد  نیا  یلع ، 73ای 

متسه نانابرهم  نیرت  نابرهم  74نم 

ناوخب ار  اعد  نیا  زامن  هدجس  74رد 

؟ یبای ناما  رقف  زا  یهاوخ  یم  74ایآ 

مدرک رارف  دادغب  زا  ناراکهدب  سرت  75زا 

شزرمآ 76ياعد 

دشاب یم  ادخ  زا  ترفغم  بلط  اعد  76نیرتهب 

دینک شزرمآ  بلط  بجاو ، زامن  زا  76دعب 

دیناوخب زور  ره  تسا  بوخ  هک  76ییاهاعد 

؟ دشاب رتشیب  مدرم  همه  زا  وت  باوث  یهاوخ  یم  76ایآ 

نمؤم دارفا  همه  يارب  77اعد 

ماش حبص و  ره  يارب  مهم  78ییاعد 

؟ دنک یضار  ار  وت  تمایق  زور  ادخ  یهاوخ  یم  78ایآ 

دندناوخ یم  ناربمایپ  همه  هک  79ییاعد 

دنهد یم  هدژم  وت  هب  79ناگتشرف 

دیهاوخ یم  دایز  ریخ  79ایآ 

داد نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  79ییاعد 

دینکن شومارف  ار  قیرغ  80ياعد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! نک بسک  يراختفا  دوخ  يارب  دیشروخ  عولط  زا  80لبق 

؟ دیسانش یم  ار  اعد  نیرتهب  82ایآ 

؟ دنتفگ هچ  وت  هب  هتشرف  ود  نآ  يدش  هّجوتم  82ایآ 

دوب هدش  فورعم  اه  نامسآ  رد  هک  82ییاعد 

 ! راذگم او  مدوخ  هب  ارم  84ایادخ 

وگب نینچ  هدجس  ماگنه  84رد 

تسا ور  شیپ  یتخس  85راگزور 

86عبانم

رشان بتک ، 91هدنسیون ،

هدنسیون اب  91طابترا 

91هراشا

هاتوک 30004569 مایپ  91هناماس 

www.hasbi.ir 91تیاس

khodamian@yahoo.com 91لیمیا

هدنسیون 91هرابرد 

هدنسیون 93بتک 

یسراف 93بتک 

93هراشا

یبهذم 93نامر 

ینید ياه  94هزومآ 

یبرع 95بتک 

قوثو 96رشن 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  97دیرخ 

0253-77 35 700 97سکفلت :

0912 252 58 39 97هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : 97دیرخ 
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قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  97هناماس 

زکرم 105هرابرد 
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! دیریگب سامت  نم  اب 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  هسانشرس : 

.ینارآ نایمادخ  يدهم  !/ دیریگب سامت  نم  اب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 هعیش ،  زبس  هشیدنا  قوثو : مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 122 يرهاظ :  تاصخشم 

.مشش رتفد  زبس  هشیدنا  تسورف : 

( مراهچ پاچ   ) لایر  30000 978-964-2594-65-8 ؛  لایر :   10000 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . 1392 مراهچ :  پاچ  تشاددای : 

.دهد یم  شمارآ  امش  هب  باتک  نیا  دیریگب  سامت  نم  اب  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  122 ؛ [- 117] .ص : همانباتک تشاددای : 

.دهد یم  شمارآ  امش  هب  باتک  نیا  دیریگب  سامت  نم  اب  دلج :  يور  ناونع 

اعد عوضوم : 

ثیداحا اعد --  عوضوم : 

خ4ب2 1387  / BP266 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/77 ییوید :  يدنب  هدر 

1607863 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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.ینز یم  شیادص  يراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  يور و  یم  وا  هناخ  رد  هب  يوش  یم  وربور  یلکشم  اب  دوخ  یگدنز  رد  یتقو 

.دهدب ار  وت  ياعد  باوج  وا  ات  يوش  یم  رظتنم  و 

: ییوگ یم  هاگنآ  دشاب و  هدینشن  ارم  ياعد  وا  دنکن  هک  ینک  یم  رکف  دوخ  اب  نیمه  يارب  يونش ، یمن  یباوج  اه  تقو  یـضعب  یلو 
 !«. رادرب ار  یشوگ  ایادخ  »

؟ تساجک رد  لکشم  سپ  دشاب  یم  ام  سامت  رظتنم  هشیمه  تسا و  رتاونش  همه  زا  هک  وا  اما 

؟ میا هدنام  ربخ  یب  ندرک ، اعد  مسر  هار و  زا  ام  دنکن 

.دننک تاعارم  ار  ندرک  اعد  بادآ  نانآ  هکنآ  طرش  هب  دنک  یم  باجتسم  ار  دوخ  ناگدنب  ياعد  تسا  هداد  هدعو  وا 

هاجنپ زا  شیب  اب  ار  وت  نینچمه  .یـسرب  تیاه  هتـساوخ  هب  رتدوز  ینک و  اعد  رتهب  رتهب و  یناوتب  ات  دـنک  یم  کمک  وت  هب  باـتک  نیا 
.دزاس یم  انشآ  رصتخم  دیفم و  ربتعم ، ياعد 

دناوت یم  اعد  هک  ارچ  داد  یهاوخ  اعد  هب  يرتشیب  ّتیمها  باتک ، نیا  ندناوخ  اب 
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.دناسرب رتشیب  هچ  ره  لامک  تداعس و  هب  ار  ام 

ینارآ نایماّدخ  يدهم 

هام 1386 دنفسا  مق ،

؟ مینک اعد  هنوگچ  ارچ و  لوا : لصف 

ما هدروآ  امش  يارب  يوق  حالس  کی 

.دندوب هدز  هقلح  وا  درگ  شناتسود  نارای و  دوب و  هتسشن  دجسم  رد  ربمایپ 

نآ هدافتسا  اب  ات  منک  یفرعم  امش  هب  ار  یحالس  دیهاوخ  یم  ایآ  :» دومرف هدومن و  دوخ  نارای  هب  یهاگن  ترـضح  نآ  ماگنه ، نیا  رد 
.»؟ دیبای تاجن  دوخ  نمشدّرش  زا 

.دروآ یم  نایم  هب  حالس  زا  نخس  ربمایپ  هک  دنک  یم  دیدهت  ار  هنیدم  رهش  يرطخ ، رگم  هک  دنتفر  ورف  رکف  رد  همه 

مه ار  امـش  ِيزور  قزر و  هکنیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  رثا  حالـس ، نیا  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  مـالک  همادا  رد  ربماـیپ  اـما 
.دنک یم  دایز 

؟ دوش یم  ام  یگدنز  تکرب  ثعاب  مه  دنک و  یم  هاتوک  ار  نمشد  ّرش  مه  هک  تسیچ  حالس  نیا  یتسار  هب 

.دنک یفرعم  ار  حالس  نآ  ات  دندرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  نیمه  يارب  تسیچ ، حالس  نیا  هک  دننادب  دنتساوخ  یم  مدرم 

«. تسا نمؤم  حالس  اعد  هک  دیا  هتفای  تسد  حالس  نآ  هب  دینک  اعد  ماش  حبص و  ره  امش  رگا  : » دندومرف ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 

ام رب  دـنوادخ  تمحر  نانچ  مینک ، تاجانم  وا  اب  مینک و  ور  ادـخ  هاگرد  هب  ام  نوچ  تسا و  ناطیـش  ام ، نمـشد  نیرت  گرزب  يرآ ،
1 .دهد بیرف  ار  ام  دوخ  ياه  هسوسو  اب  دناوت  یمن  ناطیش  رگید  هک  دوش  یم  لزان 

داهن یم  كاخ  هب  تروص  هک  يربمایپ 

: دنک یم  هراشا  وا  یگژیو  ود  هب  دنک ، فیرعت  (ع ) میهاربا ترضح  زا  دهاوخ  یم  یتقو  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 

ظفح ار  دوخ  يرابدرب  هدرک و  ربص  یگدنز ، فلتخم  تالکـشم  اب  ندش  وربور  ماگنه  (ع ) میهاربا ترـضح  ملح : يرابدرب و  .فلا 
.دومن یم 

2 .تشاذگ یم  شیامن  هب  ار  دوخ  عوشخ  ینتورف و  دنوادخ ، هاگرد  رد  هراومه  ترضح  نآ  عوضخ : عوشخ و  .ب 

ینتورف داتسیا و  یم  زامن  هب  درک  یم  ادیپ  ار  یتولخ  ياج  اه  نابایب  رد  هاگره  (ع ) میهاربا ترضح  : » دندومرف (ع ) رقاب ماما 
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3 «. تشاد یم  تسود  یلیخ  ار  وا  راتفر  نیا  ادخ  داد و  یم  ناشن  ادخ  هب  تبسن  ار  دوخ 

هب ار  دوخ  تروص  دیتسیاب و  زامن  هب  نابایب  لد  رد  (ع ،) میهاربا ترـضح  دننامه  دشاب  ناتدای  داتفا  نابایب  هب  امـش  رذـگ  رگا  نیاربانب 
.دییامن عّرضت  دوخ  دوبعم  هاگرد  هب  دیراذگب و  كاخ 

یب تمحر  هدش و  کیدزن  یلیخ  وا  هب  دینز  یم  ادص  ار  شیوخ  يادخ  دـیهن و  یم  كاخ  هب  تروص  امـش  هک  يا  هظحل  نآ  يرآ ،
.دریگ یم  ارف  ار  امش  دوجو  مامت  شیاهتنا 

اعد اب  اه  تمعن  تشگزاب 

؟ دوش هتفرگ  امش  زا  تمعن  نآ  یتدم  زا  دعب  یلو  دهدب  یتمعن  امش  هب  ادخ  هک  تسا  هدمآ  شیپ  امش  يارب  ایآ 

هتکن نیمه  هب  (ع ) یلع ترـضح  زا  یثیدـح  رد  هچناـنچ  دـشاب  یم  وا  ناـهانگ  تلع  هب  دوش  یم  هتفرگ  ناـسنا  زا  هک  یتمعن  ره  هتبلا 
4 .تسا هدش  هراشا 

دوـخ يوـس  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  اـم  زا  هک  ار  ییاـه  تمعن  نآ  میناوـتب  اـم  اـت  دراد  دوـجو  یهار  اـیآ  تسا : نیا  نم  لاؤـس  نوـنکا 
.مینادرگرب

5 .دشاب یم  ادخ  هاگرد  هب  عّرضت  اعد و  نامه  نآ  دنک و  یم  یفرعم  اه  تمعن  تشگزاب  يارب  یّلح  هار  (ع ) یلع ترضح 

تسود هناخ  رد  ییادگ 

؟ دراد تسود  رتشیب  ار  یلمع  هچ  دنوادخ  هک  دیا  هدرک  رکف  لاح  هب  ات  ایآ 

6 «. درادن تسود  شا ، هناخ  رد  ییادگ  هزادنا  هب  ار  زیچ  چیه  دنوادخ  : » دندومرف (ع ) رقاب ماما 

مرتحم زیزع و  وا  دزن  دنک  ییادگ  ادخ  هناخ  رد  یـسک  رگا  اما  دیوش ، یم  لیلذ  اهنآ  دزن  دـینکب  یـشهاوخ  مدرم  زا  امـش  رگا  يرآ ،
.دوش یم 

ادـص ار  وا  دـنیایب و  وا  هناخ  رد  هب  شناگدـنب  هک  دراد  تسود  رایـسب  دـنوادخ  تسا و  ترخآ  ایند و  تّزع  ادـخ ، هناخ  رد  ییادـگ 
.دننزب

یم وا  هناخ  رد  هب  وا  ناگدنب  هک  یماگنه  نیمه  يارب  دراد  یم  تسود  ار  دوخ  ناگدـنب  تسا و  نابرهم  هدنـشخب و  رایـسب  دـنوادخ 
.دهد یم  رارق  دوخ  تمحر  تیانع و  دروم  ار  اهنآ  دنیآ 

دراد تسود  ار  اعد  هک  ییادخ 

؟ دسرب امش  ِيزور  اجنآ  زا  هک  دیهد  یمن  لامتحا  هک  دناسر  یم  ییاج  زا  ًالومعم  ار  امش  يزور  قزر و  دنوادخ  ارچ 
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دیا هتفرگن  باوج  اما  دـیا  هدز  رـس  هدیـسر  یم  ناترکف  هک  اج  ره  هب  دـیا و  هتـشاد  يدایز  ضرق  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  ناتیارب  امتح 
.دیا هداد  ار  دوخ  ضرق  امش  تسا و  هدناسر  ناتیارب  یلوپ  دیا  هدرک  یمن  رواب  ًالصا  هک  ییاج  زا  دنوادخ  یتدم ، زا  دعب  یلو 

یتقو هک  تسا  لیلد  نآ  هب  نیا  دنناد و  یمن  اهنآ  هک  دـهد  یم  رارق  ییاج  رد  ار  نانمؤم  يزور  دـنوادخ  : » دـندومرف (ع ) قداص ماما 
7 «. دنک یم  اعد  رتشیب  دیآ ، یم  اجک  زا  شیزور  هک  دنادن  نمؤم 

دیـشاب و دوخ  يزور  نارگن  یمک  امـش  اـت  دزیر  یم  يا  هماـنرب  نیمه  يارب  دراد  تسود  یلیخ  ار  امـش  ندرک  اـعد  دـنوادخ  يرآ ،
.دینک زاین  زار و  دوخ  قلاخ  اب  دیرادرب و  اعد  هب  تسد 

دنام یمن  باوج  یب  ییاعد  چیه 

یمن دوخ  يوزرآ  هب  هدشن و  باجتـسم  ام  ياعد  اما  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  مینک و  یم  اعد  ام  هک  تسا  هدش  اهراب 
.میسر

لباقمرد دنوادخ  دشابن  ام  تحلصم  هب  ام  هتساوخ  رگا  یلو  دنک  یم  هدروآرب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  ام  حالص  هب  ام  هتساوخ  هک  یتقو 
.دهد یم  ام  هب  ترخآ  رد  یگرزب  رایسب  باوث  میا  هدومن  هک  ییاعد  نیا 

8 .دش یمن  باجتسم  وا  ياهاعد  زا  مادک  چیه  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  نمؤم  تمایق  زور  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

؟ تسا ییوزرآ  هچ  رگید  نیا  رخآ  ییوگ  یم  امتح 

یم هاگن  باوث  همه  نآ  هب  وا  یتقو  هک  دـهد  یم  نمؤم  هب  يدایز  باوث  هدـشن ، باجتـسم  ياعد  ره  يارب  دـنوادخ  تماـیق ، زور  رد 
.دنک یم  وزرآ  نینچ  نیا  دنک ،

9 .دنک یم  رود  ام  زا  ار  ییالب  هدشن ، باجتسم  هک  ییاعد  نآ  لباقم  رد  دنوادخ  مه  يدایز  دراوم  رد  هتبلا 

هک تسه  تدای 
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.دوب هدشن  باجتسم  یلو  يدومن  ادخ  هاگرد  رد  هک  دوب  ییاعد  رطاخ  هب  نیا  دش ، فرط  رب  وت  زا  فداصت  رطخ  نآ  هنوگچ 

؟ تسیچ نید  نوتس 

ناونع هب  اعد  نآ ، رد  هک  مدرک  دروخرب  ربمایپ  زا  یثیدـح  هب  زورما  اما  تسا ، نید  نوتـس  زامن ، هک  مدوب  هدینـش  اـهراب  اـهراب و  نم 
.دوب هدش  یفرعم  نید  نوتس 

؟ منک لقن  امش  يارب  ار  ثیدح  نآ  دیتسه  لیام  ایآ 

10 «. تسا نیمز  نامسآ و  رون  نید و  نوتس  اعد ، : » دندومرف ربمایپ 

؟ اعد ای  تسا  زامن  نید ، نوتس  یتسار  هب 

.تسا هدش  لیکشت  اعد  زا  مه  زامن  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا  هدش  یفرعم  نید  نوتس  ناونع  هب  زامن  رگا  منک  یم  رکف  نم 

.تساعد ینعم  نامه  نیا  دیناوخ و  یم  ار  ادخ  عقاو  رد  دیتسیا ، یم  زامن  هب  امش  هک  یتقو 

زار و نیمه  هیاس  رد  تسوا و  اب  ندرک  زاین  زار و  نابرهم و  يادـخ  اب  نتفگ  نخـس  نآ  تسا و  زیچ  کی  اـعد  زاـمن و  تقیقح  سپ 
.دریگ یم  رب  رد  ار  ناسنا  حور  نادواج ، یشمارآ  دنک و  یم  دشر  ام  بلق  رد  تیونعم  هک  تسا  زاین 

میآ یم  وت  هناخ  يوس  هب  طقف 

: دیوگ یم  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 

هتـسناوتن هک  دوب  یتدم  دنچ  اریز  مدوب  هدـش  دوخ  هچب  نز و  هدنمرـش  هک  نیا  همه  زا  رتدـب  دوب و  بارخ  رایـسب  نم  يداصتقا  عضو 
.منک هیهت  یبسانم  كاشوپ  اذغ و  اهنآ  يارب  مدوب 

.دوب هدیسر  ناوختسا  هب  دراک  نم ، یگدنز  رد  فورعم ، لوق  هب  مشاب  هتفرگن  ضرق  لوپ  وا  زا  هک  دوبن  ییانشآ  قیفر و  چیه  رگید 

يارب ار  دوخ  لاح  حرش  مورب و  تسا  بوخ  هک  دیسر  منهذ  هب  نیمه  يارب  متـشاد و  یلبق  ییانـشآ  کی  هنیدم ، رادنامرف  اب  نم  هتبلا 
.مریگب یکمک  وا  زا  میوگب و  وا 

.دوب هتشغآ  (س ) ارهز ترضح  نادنزرف  نایعیش و  نوخ  هب  شتسد  دوب و  هّیمأ ) ینب   ) توغاط تموکح  هدناشن  تسد  وا  یلو 

ود رس  رب  هک  دوب  یتدم 
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.منکب دیاب  هچ  متسناد  یمن  مدوب و  هدرک  ریگ  یهار 

؟ منک کمک  ياضاقت  وا  زا  مورب و  وا  دزن  هب  نم  هک  دوب  یتسرد  راک  ایآ 

تکرح هنیدـم  يرادـنامرف  يوس  هب  متفرگ و  ار  دوخ  میمـصت  داتفا ، مناکدوک  هدـیرپ  گنر  درز و  هرهچ  هب  مهاگن  زورما  یتقو  اـما 
.مدرک

 ! دنیبن يرادنامرف  لخاد  هب  نتفر  لاح  رد  ارم  یسک  دنک  ادخ 

زا یکی  تسا  نکمم  هظحل  ره  نوچ  موش  يرادـنامرف  دراو  دوز  تسا  بوخ  منیب ، یم  ار  هنیدـم  يرادـنامرف  ياـهراوید  رگید  ـالاح 
.مور یم  رادنامرف  دزن  هک  دنیبب  ارم  دنک و  روبع  اجنیا  زا  نم  نایانشآ 

؟ دسانشب ارم  وا  دنکن  دیآ ؟ یم  نم  تمس  هب  هک  تسیک  وا 

.تسا هدید  (ع ) قداص ماما  هناخ  رد  ارم  اهراب  دسانش و  یم  ارم  وا  تسا !  (ع ) قداص ماما  يومع  رسپ  وا  ياو ،

؟ دنک یم  هچ  اجنیا  زور ، تقو  نیا  وا 

؟ مهدب یباوج  هچ  ینک  یم  هچ  اجنیا  هک  دنک  لاؤس  رگا  منک ، هچ  الاح 

 ! تسین ییوگتسار  زا  رتهب  زیچ  چیه  یلو 

.دهد یم  تسد  نم  اب  مالس ، زا  دعب  دیآ و  یم  ولج  وا 

؟ يور یم  اجک 

.متفر یم  رادنامرف  دزن  هب  متشاد 

؟ يورب اجنآ  یهاوخ  یم  هچ  يارب 

.مور یم  وا  دزن  کمک  ياضاقت  يارب  تسا ، هتفرگ  ارم  یگدنز  مامت  يرادن ، رقف و 

دیما ان  ار  تدیما  هک  يورب  یـسک  نآ  هناخ  رد  هب  دیاب  وت  يور ، یم  ادخ  ریغ  هناخ  رد  هب  اریز  دش  دهاوخ  دیما  ان  وت  دـیما  هک  نادـب 
؟ میوگب تیارب  ما  هدینش  (ع ) قداص ماما  زا  هک  ار  یثیدح  یهاوخ  یم  ایآ  تسا ، همه  زا  شیب  شمرک  دنک و  یمن 

هلب

: دندومرف ناشیا  مدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  هک  زور  کی 
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دیما نم  ریغ  هب  هک  ار  سک  ره  دیما  نم  : » درک یحو  نینچ  نیا  دوخ  ناربمایپ  زا  یکی  هب  دنوادخ 
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يور هب  نم  هناخ  رد  رگم  ددـنب ؟ یم  دـیما  رگید  یـسک  هب  اه  یتخـس  رد  نم  هدـنب  هک  تسا  هنوگچ  .منک  یم  دـیما  ان  دـشاب  هتـشاد 
ایآ منک ، یم  ینابرهم  مرک و  اهنآ  هب  دنناوخب  ارم  مناگدنب  هکنآ  زا  لبق  هک  متسه  ییادخ  نآ  نم  تسا ؟ هتسب  دناوخب  ارم  هک  یـسک 

.»؟ منک یم  دیما  ان  ار  اهنآ  دننز  یم  ادص  ارم  هک  نونکا 

.دنک رارکت  میارب  رگید  راب  ار  ثیدح  نیا  ات  متساوخ  وا  زا  مدش و  عقاو  نآ  ریثأت  تحت  یلیخ  مدینش  ار  ثیدح  نیا  هک  نم 

.مداد ارف  شوگ  ثیدح  هب  مامت  تقد  اب  نم  درک و  لقن  نم  يارب  ار  (ع ) قداص ماما  ثیدح  نیا  مود  راب  يارب  درک و  لوبق  مه  وا 

.دنک رارکت  میارب  ار  نآ  متساوخ  وا  زا  موس  راب  يارب  هک  دوب  نیریش  میارب  ردق  نآ  ثیدح  نیا 

رظن فرص  يرادنامرف ، هب  نتفر  زا  نیمه  يارب  مهاوخن و  يزیچ  مدرم  زا  رگید  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  نخس ، نیا  ندینش  زا  دعب  نم 
.مدرک

تاجن رقف  زا  نم  دیـسر و  متـسد  هب  يدایز  لوپ  مدرک  یمن  رواب  هک  ییاج  زا  درک و  افو  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  هک  تشذگن  یتدـم 
11 .مدرک ادیپ 

؟ دیسانش یم  ار  تداعس  دیلک  هاش 

.میدوب هتفر  شا  هناخ  هب  وا  ندید  يارب  هداوناخ  اب  هارمه  نم  دوب و  هدمآ  هکم  رفس  زا  مکیدزن  ناتسود  زا  یکی 

.مدرکن ادیپ  ارنآ  متشگ  هناخ  دیلک  لابند  هب  هچ  ره  اما  میتشگزاب ، لزنم  هب  ماش  فرص  زا  دعب 

.دنک زاب  ار  ام  هناخ  برد  هک  مهاوخب  وا  زا  منک و  ادیپ  ار  وا  رایسب  تمحز  اب  مورب و  زاس  دیلک  غارس  مدش  روبجم  هرخألاب 

.دش زاب  رد  اروف  تخادنا  هناخ  رد  لفق  هب  ار  نآ  ات  هک  تشاد  يدیلک  هاش  وا 

يرآ
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.دنک یم  زاب  ار  اهنآ  همه  دروخ و  یم  اه  لفق  همه  هب  دیلک  هاش  نیا 

؟ دنک زاب  ار  يونعم  ياهرد  همه  دناوتب  هک  دیسانش  یم  يدیلک  هاش  امش  ایآ 

.میورب شیپ  تداعس  لامک و  يوس  هب  تعرس  اب  میناوت  یم  مینک  ادیپ  ار  دیلک  هاش  نیا  میناوتب  ام  رگا 

12 «. درک ادیپ  یهاگیاج  دنوادخ  دزن  ناوت  یم  اعد  هار  زا  طقف  تسا و  تمحر  ياهرد  همه  دیلک  اعد ، : » دومرف (ع ) قداص ماما 

زاب دوخ  يوس  هب  ار  تمحر  ياهرد  همه  یناوت  یم  يریگب  تسد  رد  ار  نآ  رگا  تسا ، یتخبـشوخو  تداعـس  دـیلک  هاش  اعد  يرآ ،
.ینک

اه يراتفرگ  زا  ییاهر  يارب  یهار 

دنوادخ هب  اهنآ  نیمه  يارب  دنا و  هدشن  هدولآ  هانگ  هب  زونه  اهنآ  هک  ارچ  دشاب  یم  افـص  اب  كاپ و  ناکدوک ، لد  هک  میناد  یم  همه 
.دنشاب یم  رت  کیدزن 

؟ دوش باجتسم  تیاهاعد  رتدوز  ات  مهدب  دای  امش  هب  يراک  یهاوخ  یم  ایآ 

زا دومن و  یم  اـعد  هاـگنآ  درک و  یم  عمج  دوخ  درگ  ار  شیوـخ  هناـخ  ِلـها  دـش  یم  يا  هصغ  مغ و  راـچد  هاـگ  ره  (ع ) رقاـب ماـما 
.دنیوگب نیمآ »  » ات تساوخ  یم  ناکدوک 

لکـشم عفر  يارب  دناد ) یم  ار  ادخ  مظعا  مسا  هک  نیا  اب  ( ) (ع رقاب ماما  هک  دراد  دوجو  يرثا  هچ  ناکدوک  نتفگ  نیمآ  رد  مناد  یمن 
.دنک یم  هدافتسا  همانرب  نیا  زا  شیوخ 

13 .تسا باجتسم  دنا  هدشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  ینامز  ات  نم ، تّمأ  ناکدوک  ياعد  هک  تسا  مالسا  ربمایپ  هتفگ  نیا 

رـسمه درک  یم  عمج  دوخ  درگ  ار  دوخ  ناکدوک  یتقو  (ع ) رقاب ماما  هک  منک  هراـشا  هتکن ، نیا  هب  هک  تفر  یم  مداـی  تشاد  یتسار 
.دناوخ یم  ارف  اعد  مسارم  نیا  رد  زین  ار  دوخ 

نم ات  دـشاب  نم  رانک  مه  مرـسمه  دـیاب  اما  منک  اعد  مهاوخ  یم  متـسه و  هصغ  مغ و  رد  مراد و  لکـشم  نـآلا  نم  هک  تسا  تسرد 
مریگب جوا  تیونعم ، نامسآ  رد  مناوتب 
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.دنک باجتسم  ار  نآ  ادخ  ات  دشاب  مه  نم  رسمه  ِنیمآ  نم ، ياعد  رانک  رد  دیاب 

یم ندوب  مهم  ِساسحا  ردـقچ  اـم  ِنارـسمه  میدرک ، یم  لـمع  شیوخ  ماـما  روتـسد  نیمه  هب  یگدـنز  رد  اـم  همه  رگا  یتسار  هب  و 
.دندش یم  مه  ام  ياعد  عیرس  تباجتسا  ثعاب  ام  نیتسار  قشع  هب  راختفااب  دندرک و 

دیا و هتـسشن  هلبق  هب  ور  دوخ  هناخ  رد  امـش  هک  تسا  يا  هظحل  دراد  تسود  ار  نآ  یلیخ  ادـخ  هک  ییاه  هنحـص  زا  یکی  نم  رظن  هب 
.دنتسه ناترانک  رد  مه  ناتنادنزرف  رسمه و 

ار ناترسمه  دنیب ، یم  ار  هداوناخ  نیا  نایم  ّتیمیمص  ینابرهم و  نیا  دونش و  یم  ار  امـش  نخـس  دنوادخ  دینک و  یم  اعد  مه  اب  امش 
.دیوگ یم  نیمآ  امش  ياعد  هب  لد  میمص  زا  هک  دنیب  یم 

.دینک یم  هیده  دوخ  رسمه  بلق  هب  ار  نانیمطا  نینچ ، نیا  و  دیهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  دوخ  هتساوخ  دنلب ، يادص  اب  امش 

.دیهد یم  شزومآ  ار  اعد  ادخ و  موهفم  دوخ  ناکدوک  هب  هنوگ  نیا 

نیا دیسوب و  یم  ار  اهنآ  يور  دیریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  اهنآ  امش  دنیوگ ؛ یم  نیمآ  تناکدوک  دوش و  یم  مامت  امش  ياعد  نونکا 
یم یقاب  اعد  زا  ابیز  يریوصت  وا  هرطاخ  رد  دـنک و  یم  هولج  نیریـش  امـش ، كدوک  يارب  یگداوناخ  ياـعد  مسارم  هک  تسا  هنوگ 

.دنام

.دینک یم  داش  يا  هیده  نداد  اب  ار  دوخ  كدوک  بلق  اعد ، زا  سپ  دیشاب  هتشاد  هقیلس  یمک  مه  رگا  و 

یم نشور  وا  دوجو  رد  ار  اعد  هب  قشع  و  دـینز ، یم  مقر  دوخ  كدوک  يارب  يرگید  دـلوت  یگداوناـخ ، ياـعد  مسارم  نیا  اـب  اـمش 
.دیهد یم  ناشن  وا  هب  ار  ادخ  نتشاد  تسود  هار  دینک و 

دیهدب رییغت  ار  دوخ  تشونرس 

دهد یم  ماجنا  ناسنا  هک  یناهانگ  دراذگب ، یفنم  ای  تبثم  رثا  ام  تشونرس  رد  دناوت  یم  ام  رادرک  لامعا و 
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.دوش ریدقت  يراتفرگ  الب و  وا  تشونرس  رد  هک  دوش  یم  بجوم  اسب  هچ 

؟ دینک ینوگرگد  راچد  ار  دوخ  تشونرس  دیناوت  یم  اعد  اب  هک  دیناد  یم  ایآ 

14 «. دهد رییغت  ار  تشونرس  ءاضق و  دناوت  یم  اعد  : » دندومرف (ع ) قداص ماما 

دوخ هدنیآ  رد  یتبثم  تارییغت  هلیـسو  نیا  هب  دیربب و  هانپ  اعد  هب  دـیتسه  هک  یطیارـش  ره  رد  هکلب  دـیوشن  دـیما  ان  زگره  نیمه  يارب 
.دینک داجیا 

 ! تسا هدش  مگ  نم  شفک  دنب 

؟ دوش مگ  امش  شفک  دنب  هک  تسا  هدش  ایآ 

؟ دینک یم  هچ  امش  عقوم  نآ  رد 

.دینک یم  هیهت  ناتشفک  يارب  رگید  دنب  کی  تسا ، مولعم  بوخ 

؟ دینک یم  مه  اعد  شفک ، دنب  کی  نتشاد  يارب  امش  ایآ  تسا : نیا  نم  لاؤس  اما 

 ! میریگب ار  ادخ  تقو  مینک و  اعد  نآ  رطاخ  هب  ام  هک  درادن  شزرا  شفک  دنب  کی  هدنسیون !  ياقآ  هک  ییوگب  دیاش 

.دیهاوخب ادخ  زا  مه  ار  دوخ  شفک  دنب  یتح  هک  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  ربمایپ  اما 

.دیهاوخب گرزب  يادخ  زا  دشاب  کچوک  دنچ  ره  ار  دوخ  ياه  تجاح  يرآ ،

زا يراد  زاین  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  ره  یسوم ، يا  : » درک یحو  وا  هب  ادخ  هک  يا  هدینش  ایآ  یناد ؟ یم  ار  (ع ) یـسوم ترـضح  هصق  ایآ 
«. دشاب وت  ياذغ  کمن  زیچ  نآ  رگا  یتح  هاوخب  نم 

یـشمارآ هب  یگدـنز ، رد  هک  تسا  هنوگ  نیا  طقف  میریگب و  سامت  دوخ  يادـخ  اب  دـیآ  یم  شیپ  هک  يا  هناهب  ره  هب  دـیاب  ام  يرآ ،
15 .میسر یم  گرزب  سب 

؟ مهدب یسک  هچ  ناشن  ار  دوخ  یگراچیب 

هتفرگ ارف  ار  وت  دوجو  مامت  بارطـضا ، هک  يا  هنوگ  هب  يا  هدرک  دروخرب  یتخـس  طیارـش  هب  یگدنز  رد  هک  تسا  هدمآ  شیپ  اهراب 
.تسا

؟ مینکب دیاب  هچ  ینارگن  بارطضا و  عفر  يارب  ام 

؟ منک لقن  تیارب  ار  (ع ) قداص ماما  روتسد  یتسه  لیام  ایآ 
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 ! ینک لمع  روتسد  نیا  هب  هک  تسا  بوخ  ردقچ 

؟ تسین اشگراک  دنوادخ ، هاگرد  رد  ینتورف  عضاوت و  دننام  زیچ  چیه  تاظحل ، نآ  رد  یناد  یم  ایآ 

 ! كاخ دشاب و  نیمز  طقف  هک  ورب  ییاج  هب  وش ، ادج  ینیشام  یگدنز  نیا  زا  زیخرب ،

 ! ورب هدجس  هب  نزب و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  هاگنآ 

16 .دوش دولآ  كاخ  مه  وت  يوناز  وزاب و  هک  اجنآ  ات  كاخ  يور  رب  يا  هدجس 

تروص و رب  كاخ  هک  راذگب 
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.نزب ادص  ار  ادخ  تلاح  نآ  رد  دنیشنب و  وت  ندب  ياضعا 

دـسر و یم  ارف  گرم  هرخـألاب  زور ، کـی  هک  ینک  یم  رکف  هدجـس  رد  وت  دـناشک و  یم  وت  يوـس  هب  ار  دـنوادخ  تمحر  راـک  نیا 
.دریگ یم  رارق  كاخ  نایم  وت  ندب  نیمه 

يارب يروآ ، یم  دای  هب  تسا ) ربق  رفـس  هک   ) ار دوخ  رفـس  نیرخآ  دسر و  یم  تماشم  هب  كاخ  يوب  یتسه و  هدجـس  رد  وت  نونکا 
داز دوخ  رفس  يارب  ینک  یم  یعس  یتفا و  یم  ترخآ  رکف  هب  يرادقم  ینک و  یم  شومارف  ار  ایند  هصغ  مغ و  رگید  هک  تسا  نیمه 

.تسا کیدزن  رایسب  رفس  هک  ینک  مهارف  يا  هشوت  و 

؟ مینک رود  دوخ  زا  ار  الب  هنوگچ 

...و يزوس  شتآ  فداصت ، لثم  ییاهالب  دـنوش ؛ یم  التبم  يراتفرگ  ـالب و  هب  اـه  یلیخ  هک  مینک  یم  هدـهاشم  هزورما ، یگدـنز  رد 
.دریگ یم  ام  زا  ار  شمارآ  دنک و  یم  دیدهت  ار  ام  یگدنز 

؟ دیدنبب دوخ  يور  هب  ار  اهالب  ياهرد  دیهاوخ  یم  ایآ 

؟ دیاین امش  يوس  هب  اهالب  نیا  رگید  هک  دینک  يراک  دیهاوخ  یم  ایآ 

17 «. دیدنبب دوخ  يور  هب  ار  يراتفرگ  الب و  ياهرد  ندرک  اعد  اب  دیایب ، امش  غارس  هب  الب  هکنآ  زا  لبق  : » دومرف (ع ) یلع ترضح 

دیروایب نابز  هب  ار  دوخ  تجاح 

، مینک یمن  بلط  يزیچ  ادخ  زا  هاگ  چیه  ام  : » دنیوگ یم  مدرم  هب  دنا و  هدـش  فراع  یلیخ  دوخ  لایخ  هب  هک  ما  هدـید  ار  اه  یـضعب 
«. مینک اعد  هچ  يارب  سپ  دراد ، یهاگآ  ام  هتساوخ  هب  ادخ 

وا اما  دنراد ، یتجاح  هچ  اهنآ  هک  دـناد  یم  دراد و  یهاگآ  دوخ  ناگدـنب  ياه  تجاح  هب  دـنوادخ  : » دـندومرف (ع ) قداص ماما  یلو 
18 «. دننک اضاقت  وا  زا  هدروآ و  نابز  هب  ار  دوخ  ياه  تجاح  اعد ، ماگنه  شناگدنب  هک  دراد  تسود 

19 «. روایب نابز  هب  ار  دوخ  تجاح  سپ  ینک  اعد  یتساوخ  هاگ  ره  : » تسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد 

مهد یمن  ار  تباوج  مراد ، تتسود  نوچ 

ارم دنز و  یم  ادص  ارم  مکچوک  رـسپ  هک  دـید  و  دـمآ ، ام  هناخ  هب  دوب ) هدرکن  جاودزا  زونه  هک   ) مناوج ناتـسود  زا  یکی  زور  کی 
.مهد یمن  ار  وا  باوج  نم  اما  دنک  یم  باطخ  اباب » »

وت دنز و  یم  ادص  ار  وت  یگنـشق  نیا  هب  هچب  نیا  هک  دیآ  یمن  تفیح  یهد ، یمن  ار  هچب  نیا  باوج  ارچ  هک  درک  ضارتعا  نم  هب  وا 
 ! ینک یم  هاگن  وا  هب  طقف 
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؟ مداد دوخ  نامهم  هب  یخساپ  هچ  نم  دیناد  یم  امش  ایآ 

یلیخ نم  يارب  نیا  درک ، یم  باطخ  اباب »  » ارم هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  ایند ، مامت  رد  مدرک ، یم  قشع  مدنزرف ، يادـص  ندینـش  اب  نم 
.دوب شخب  تذل 

ار اـیند  همه  دنرـضاح  اـه  یلیخ  تسا ، هداد  تمعن  نم  هب  ردـقچ  ادـخ  هک  متفر  یم  ورف  رکف  هب  مدینـش  یم  ار  ادـص  نیا  نـم  یتـقو 
.دنزب ادص  اباب »  » ار اهنآ  هک  دنشاب  هتشاد  يا  هچب  ضوع  رد  دنهدب و 

.تسوت ندز  ادص  نیمه  نم  یگدنز  يافص  تذل و  هک  نزب  میادص  مه  زاب  متفگ : یم  مرسپ  هب  ینابز  یب  نابز  اب  نم 

.مدرک یم  يزاب  قشع  وا  اب  متشاد  مداد ، یمن  ار  مرسپ  باوج  هک  هظحل  نآ  رد  نم 

كدوک تیاهن  رد  هتبلا 
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.مدرک هسوب  قرغ  اروا  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  دوخ 

.دراد ییافص  هچ  هک  ینادب  ات  يوشب  اباب »  » دیاب يرآ  درک ، یمن  كرد  ار  اهزیچ  نیا  دوب ، هدشن  اباب  زونه  نوچ  نم ، تسود  نآ  اما 

.نیمآ امن ، تیانع  حلاص  دنزرف  دنشاب ، هتشاد  يدنزرف  دنراد  وزرآ  هک  ینانآ  همه  هب  تدوخ ، نازیزع  ِقح  هب  ایادخ 

 ! شابن تحاران  داد  رترید  یمک  ار  وت  باوج  وا  يدز و  ادص  ار  ادخ  رگا  نم !  ِبوخ 

نیا دـیوگ : یم  دـنوادخ  دـنز ، یم  ادـص  ار  شیوخ  قلاخ  دـنک و  یم  اعد  يا  هدـنب  یتقو  : » میناوخ یم  نینچ  ثیداـحا ، زا  یکی  رد 
 !«. مونشب مراد  تسود  هک  تسا  ییادص 

 ! دراد یملاع  هچ  شدوخ  يارب  مه  ادخ  هک  یتسار  هب 

.دراد قایتشا  قوش و  نآ ، ندینش  هب  دراد و  تسود  ار  وا  يادص  نوچ  دنک  یم  تباجا  ریخأت ، اب  ار  ن�وم  ياعد  ادخ 

.دنونشب ار  شا  هدنب  زاونلد  يادص  ناگتشرف ، دهاوخ  یم  دنوادخ  دسر ، یم  اه  نامسآ  هب  هک  تسوا  هدنب  يادص  نیا 

: دیوگ یم  نینچ  ادخ  يرآ ،

 ! متسه ادص  نیا  قشاع  نم  هک  دنک  ادیپ  همادا  ادص  نیا  دیراذگب 

 ! دیوگ یم  نخس  نم  اب  دراد  نم  هدنب 

20 .مونشب دایز  ار  ادص  نیا  مهاوخ  یم  نوچ  مهد  یمن  ار  وا  باوج  نم 

دیراد لماک  نیقی  هک  دینک  اعد  یتقو 

 ! ینک اعد  لماک  نیقی  اب  هک  دشاب  عمج  تساوح  دیاب  ندرک  اعد  عقوم 

.دوش یمن  باجتسم  تیاعد  هک  نادب  هن ،» ای  دهدب  ارم  باوج  ادخ  تسین  مولعم  : » ییوگب دوخ  شیپ  اما  ینزب  ادص  ار  ادخ  رگا 

باجتسم ار  وت  ياعد  دنوادخ  هک  یشاب  هتـشاد  نیقی  ینزب و  ادص  ار  ادخ  لماک ، هّجوت  اب  هک  دوش  یم  باجتـسم  وت  ياعد  یماگنه 
.دنک یم 

.دهد یم  ار  وت  باوج  یناوخب  ار  وا  لماک ، نیقی  اب  یشاب و  هتشاد  دامتعا  ادخ  هب  رگا  دنک ، یم  هاگن  وت  بلق  هب  ادخ  يرآ ،

رگا اما 
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.یسرب دوخ  تجاح  هب  ینامز  هچ  تسین  مولعم  یشاب  هتشادن  دامتعا  شیوخ  يادخ  مرک  فطل و  هب 

نیقی شیوخ  ياعد  تباجتـسا  هب  نک و  ور  ادـخ  يوس  هب  شیوخ  بلق  اب  سپ  ینک  یم  اـعد  هک  یماـگنه  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما 
21 «. شاب هتشاد 

22 «. دوش یم  باجتسم  امش  ياعد  هظحل  نآ  رد  هک  دینک  اعد  دیراد ، نیقی  یتقو  : » تسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد 

میربب هانپ  نآرق  هب  اعد  تباجتسا  يارب 

؟ دناوخ یم  ار  همان  نآ  راب  دنچ  وا  دسرب ، قشاع  کی  تسد  هب  قوشعم  فرط  زا  يا  همان  رگا  دینک  یم  رکف  امش 

.دوش یمن  ریس  همان  نآ  ندناوخ  زا  زگره  دناوخ و  یم  ار  قوشعم  همان  راب  اهدص  هکلب  راب  کی  هن  قشاع 

نیرت ناـبرهم  وا  .تساـم  يادـخ  اـم  قوشعم  نیرتاـفواب  نیرتـهب و  یتـسار ، هب  تسا ، يزاـجم  ياـه  قشع  ِتیاـکح  نیا  نم !  ِبوخ 
 . دراد تسود  ار  دوخ  ناگدنب  تسا و  نانابرهم 

 ! تسا نآرق  نآ  تسا و  هداتسرف  يا  همان  ام  يارب  ادخ  نیمه  بوخ 

 ! ناوخب ار  همان  نیا  لوا  ینکب  اعد  ییوگب و  نخسوا  اب  یهاوخ  یم  هک  نونکا 

 ! يراد لاب  ود  نیا  هب  زاین  یقیقح ، قشع  نامسآ  رد  زاورپ  يارب  وت  دنتسه ، زاورپ  يارب  لاب  ود  اعد ، نآرق و 

یم باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  دیوگب ، هّللا » ای  » راب تفه  نآ  زا  دعب  دناوخب و  نآرق  هیآ  دص  هک  سک  ره  : » دومرف (ع ) یلع ترـضح 
23 «. دنک

؟ درکن افو  شا  هدعو  هب  ادخ  ارچ 

.تسا هدرک  دوخ  هب  لوغشم  ارم  نهذ  لاؤس ، کی  هک  تسا  يدایز  تدم 

.مسرپب ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  لاؤس  مورب و  (ع ) قداص ماما  تمدخ  ات  متفرگ  میمصت  زورما  هرخألاب 

؟ تسیچ نم  لاؤس  ینادب  یهاوخ  یم  ایآ 

نیا رگا  ار ، » امـش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  میوگ : یم  نینچ  منک و  یم  شیوخ  ماما  هب  ور  نم 
؟24 دوش یمن  هدروآرب  متجاح  منک  یم  اعد  هچ  ره  نم  ارچ  سپ  تسا  تسار  نخس 

یم لمع  تسا  هداد  نآرق  رد  هک  ییاه  هدـعو  هب  لاعتم  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  یهاگن  نم  هب  ینابرهم  اب  (ع ) قداص ماما 
«. دنک یم  باجتسم  ار  شیاعد  ادخ  دنک  اعد  حیحص ، شور  هب  دیامنب و  ار  ادخ  یگدنب  تعاطا و  سک  ره  يرآ  دنک ،
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؟ تسا هدوبن  حیحص  هویش  هب  نم  ياعد  ایآ 

ماما زا  یقفاوم  ایآ 
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؟ تسا هنوگچ  ندرک  اعد  حیحص  شور  هک  مینک  لاؤس  (ع ) قداص

ار تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  امنب و  ار  ادخ  يانث  دمح و  ادتبا ، رد  ینک ، اعد  یتساوخ  نوچ  : » دـیامرف یم  خـساپ  رد  ماما 
هاگنآ .تسرفب  تاولص  دورد و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نآ  زا  دعب  .روایب  اج  هب  ار  اهنآ  رکش  لد  میمص  زا  نک و  رورم  دوخ  نهذ  رد 

 «. امنب ندرک  اعد  هب  عورش  نآ ، زا  دعب  دشخبب و  ار  تناهانگ  هک  هاوخب  ادخ  زا  نک و  هبوت  يا  هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  زا 

ِحیحـص شور  ترـضح ، نآ  هنوگچ  هک  ینیبب  ینک و  رکف  (ع ) قداص ماما  مالک  نیا  رد  یتدم  مهاوخ  یم  امـش  زا  مرتحم ، هدنناوخ 
25 .دهد یم  شزومآ  ام  هب  ار  اعد 

نیب شوخ  ادـخ ، فطل  هب  تبـسن  تسا  هداد  ام  هب  ادـخ  هک  ییاه  تمعن  يروآدای  اـب  اـعد  عقوم  اـت  دـهاوخ  یم  اـم  زا  ترـضح  نآ 
.میشاب

دوخ يوس  هب  ار  ادـخ  تمحر  یناوتب  ات  یـشاب ، هتـشاد  شیوخ  يادـخ  هب  تبـسن  ییابیز  ساسحا  دـیاب  ینک  اـعد  یهاوخ  یم  یتقو 
.ینک بذج 

 ! ینک یم  بذج  يوس  هب  ار  اه  تمعن  هاگآدوخان  ینک ، یم  رکف  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  هب  یتقو 

 ! بذج نوناق  تسا ، نوناق  کی  نیا  مینک ، یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  نآ  مینک  یم  رکف  هچ  ره  هب  ام 

یناـبرهم وت  قح  رد  ردـقچ  دـنوادخ  هک  ینیب  یم  ینک ، رکف  تسا  هداد  وت  هب  ادـخ  هچنآ  ماـمت  هب  ینیـشنب و  ندرک  اـعد  عـقوم  رگا 
.تسا هدومن 

قشع و دوش ، یم  اـبیز  ياـه  هشیدـنا  زا  رپ  وت  نهذ  ياـضف  يوـش ، یم  شیدـنا  تبثم  ینک ، یم  رکف  تیاـه  هتـشاد  هب  هک  نوـنکا  و 
 ! يراد یم  تسود  رتشیب  رتشیب و  ار  وا  دوش و  یم  رتدایز  ادخ  هب  وت  ّتبحم 

اب و 
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.دهد یم  ار  وت  باوج  هک  یناد  یم  یناوخ و  یم  ار  دوخ  يادخ  تبحم ، قشع و  نیا 

نکن شومارف  ار  بجاو  زامن  رد  اعد 

: دیوگ یم  لاله » نب  هّللا  دبع  »

نآ زا  مهدب و  (ع ) قداص ماما  هب  ار  دوخ  لاح  حرـش  متفرگ  میمـصت  زور  کی  مدرک ، یم  یگدـنز  یتخـس  رایـسب  تیعـضو  رد  نم 
.مریگب یّلح  هار  ترضح 

؟ منک راک  هچ  تسا ، بارخ  یلیخ  نم  یگدنز  لاوحا  عاضوا و  هک  متشاد  هضرع  مدمآ و  ترضح  نآ  تمدخ  نیمه  يارب 

26 «. نک اعد  دوخ  لکشم  عفر  يارب  بجاو  زامن  رد  : » دومرف درک و  ور  نم  هب  (ع ) قداص ماما 

رد یتالکشم  هاگ  .ینک  اعد  دوخ  ياه  تجاح  يارب  ینکن و  شومارف  ار  بجاو  زامن  رد  اعد  هک  شاب  هتشاد  دای  هب  مرتحم ، هدنناوخ 
تمینغ ار  بجاو  زامن  رد  اعد  هراومه  سپ  بجاو !  زامن  رد  اعد  رگم  دنک  یمن  هراچ  ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دیآ  یم  شیپ  ام  یگدنز 

.رامشب

تسا باجتسم  هرفس  رس  ياعد 

.تساوخ یّلح  هار  اعد  تباجتسا  يارب  ترضح  نآ  زا  تشاد  یمهم  تجاح  هک  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 

لوپ اب  شورفب و  ار  تا  هناخ  لیاسو  زا  یکی  یتشادن  لوپ  رگاو  نک ، مهارف  لوپ  يرادقم  ورب و  دوخ  لزنم  هب  : » دومرف وا  هب  (ع ) ماما
هاوخب نانآ  زا  دندروخ  ار  دوخ  ياذغ  نانآ  هک  یماگنه  نک ، توعد  تا  هناخ  هب  ار  دوخ  ناتسود  زا  رفن  هد  و  نک ، هیهت  ییاذغ  نآ 

«. دننک اعد  وت  يارب  ات 

.متخادنا هار  ار  ینامهم  نیا  هناخ ، لیاسو  زا  یضعب  شورف  اب  متشادن  یلوپ  نوچ  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دیوگ  یم  وا 

.دننک اعد  نم  يارب  متساوخ  نانآ  زا  دندروخ  ار  اذغ  نآ  مناتسود  یتقو 

.دش هدروآ  رب  مه  نم  تجاح  دش و  بوخ  رایسب  نم  يدام  عضو  دروآ ، يور  نم  هب  تورث  ایند و  یمک ، تدم  زا  دعب 

دنک یم  بذج  تیگدنز  يوس  هب  ار  يدایز  تکرب  هناخ ، رد  نداد  اذغ  يرآ ،
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27 .دوش باجتسم  وت  مهم  ياهاعد  دوش  یم  ثعاب  و 

میهاوخب ادخ  زا  گرزب  ياهاعد 

.دیامنب ار  ربمایپ  يرازگ  تمدخ  هک  تشاد  قیفوت  هک  دوب  لاس  تفه  هعیبر ،» »

هدرکن ییاضاقت  نم  زا  زونه  ینک و  یم  ارم  تمدخ  هک  تسا  لاس  تفه  هعیبر ، يا  : » دومرف وا  هب  دز و  ادـص  ار  وا  ربمایپ  زور ، کی 
.»؟ يرادن یتجاح  وزرآ و  ایآ  يا ،

.دنک رکف  عوضوم  نیا  دروم  رد  ات  دهدب  تلهم  وا  هب  هک  تساوخ  ربمایپ  زا  نیمه  يارب  دوب  هدیمهف  رایسب  یناسنا  هعیبر ،

.تسا تدابع  لاس  داتفه  زا  رتهب  رکف  تعاس  کی  هک  تسناد  یم  وا  يرآ ،

.دهاوخب هچ  ربمایپ  زا  هک  درک  رکف  عوضوم  نیا  هب  مامت  بش  کی  هعیبر 

.دیسر ارف  دعب  زور 

.دور یم  ربمایپ  هناخ  يوس  هب  هک  تسا  هعیبر  نیا  نک ، هاگن 

.دنیشن یم  يا  هشوگ  رد  دنک و  یم  مالس  هدش ، هناخ  دراو  هزاجا ، بسک  زا  دعب  دنز و  یم  ار  هناخ  برد  هعیبر 

.دیوگب نخس  وا  اب  ربمایپ  ات  دنام  یم  رظتنم  وا 

يوزرآ ایآ  هعیبر ، يا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هعیبر  هب  ور  دراد ، بل  هب  ییابیز  دـنخبل  هک  یلاح  رد  ربمایپ  دـیآ و  یم  رـس  هب  راظتنا 
.»؟ یتخاس صخشم  ار  دوخ 

«. مشاب امش  رانک  رد  زین  تشهب  رد  هک  تسا  نیا  نم  تجاح  ادخ ، لوسر  يا  يرآ ، : » دیوگ یم  باوج  رد  هعیبر 

داـی یـسک  هچ  زا  ار  بوخ  يوزرآ  نیا  منادـب  وگب  هعیبر ، يا  : » دـیامرف یم  هدـش و  لاحـشوخ  یلیخ  نخـس ، نیا  ندینـش  اـب  ربماـیپ 
.»؟ یتفرگ

ار نآ  دیاب  ماجنارـس  مهاوخب  ایند  تورث  لام و  امـش  زا  نم  رگا  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک و  رکف  مدوخ  نم  : » دـیوگ یم  هعیبر 
«. دیآ یم  نم  غارس  هب  گرم  ماجنارس  مهاوخب  ینالوط  رمع  امش  زا  رگا  مورب ، مراذگب و 

تسا بلاج  یلیخ  هچنآ  اما  دوب  هدرک  باختنا  ار  هنیزگ  نیرتهب  هعیبر  يرآ ،
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 ! ار رای  اب  ینیشنمه  مه  تساوخ و  یم  تشهب  مه  وا  هکلب  دوب  هدرکن  وزرآ  ار  اهنت  ِتشهب  وا  هک  نیا 

 ! دراد ییافص  هچ  ربمایپ ، رانک  رد  مه  نآ  ندوب ، تشهب  رد  دوب ، هدیسر  یبوخ  يدنب  عمج  کی  هب  ندرک  رکف  اب  هعیبر  يرآ ،

.تفر ورف  رکف  هب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  هعیبر  نخس  ندینش  اب  ربمایپ 

.دراد وا  زا  هتساوخ  کی  تسا ، هدرک  ار  وا  يرازگ  تمدخ  لاس  تفه  هک  یسک  دنک ، هچ  ربمایپ 

.مدومن ربمایپ  زا  یگرزب  هتساوخ  بجع  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  هعیبر 

؟ دنک یم  لوبق  ارم  هتساوخ  نیا  ترضح  نآ  ایآ 

لباقم رد  مه  وت  هکنآ  طرـش  هب  منک ، یم  وت  يارب  ار  راک  نیا  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هعیبر  هب  ور  هتفرگ و  الاب  ار  دوخ  رـس  ربمایپ 
«. یشاب (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  وریپ  هشیمه  ینک و  هدجس  دایز  ادخ ، تمظع 

28 .میشابن ییایند  ياه  تجاح  رکف  هب  طقف  میشاب و  هتشاد  ییالاب  تّمه  ندرک  اعد  عقوم  رد  مینک  شالت  دیاب  مه  ام  يرآ ،

نک هارمه  هیرگ  اب  ار  اعد 

؟ تسا يا  هظحل  هچ  ندرک  اعد  يارب  هظحل  نیرتهب  یناد  یم  ایآ 

29 .يرامشب تمینغ  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  يدنمشزرا  رایسب  هظحل  دوش  یم  يراج  تمشچ  هشوگ  زا  کشا  هک  يا  هظحل  نآ 

.دزو یم  تدوجو  راهب  رد  وا  وفع  شوخ  میسن  دوش و  یم  لزان  وت  بلق  رب  تمحر  ناراب  هک  تسا  هظحل  نآ 

30 «. دوش یم  باجتسم  تیاعد  هک  نادب  تسکش ، وت  بلق  دش و  يراج  تمشچ  زا  کشا  هک  یعقوم  نآ  : » دندومرف (ع ) قداص ماما 

؟ منک راک  هچ  دوش ، یمن  يراج  مکشا  اعد  ماگنه  رد  منک  یم  يراک  ره  نم  هک  ییوگب  دیاش 

؟ مهدب وت  دای  داد  یم  ماجنا  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  هک  ار  يراک  یهاوخ  یم  ایآ 

دش یمن  يراج  شکشا  ندرک ، اعد  ماگنه  اه  یضعب  لثم  مه  رامع » نب  قاحسا  »
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.دیسر یبلاج  ّلح  هار  کی  هب  هک  نیا  ات 

وا ناتسود  هنوگچ  دنتفر ، دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  هنوگچ  هک  داتفا  یم  اهنآ  دای  هب  وا  دندوب ، هتفر  ایند  زا  وا  ماوقا  ناتسود و  زا  یـضعب 
.دنا هدیمرآ  كاخ  ریز  وزرآ  نارازه  اب 

.دیآ یم  مه  وا  غارس  هب  گرم  دوز  ای  رید  هک  نیا  رکف  هب  داتفا ، یم  ربق  ِیکیرات  رکف  هب  وا 

زا ار  وا  درک و  یم  ناـبرهم  يادـخ  هّجوتم  ار  شدوخ  بلق  نآ ، زا  دـعب  دـش و  یم  يراـج  شکـشا  هدـش و  مرن  شلد  هک  دوب  اـجنیا 
.درک یم  اعد  دز و  یم  ادص  لد  میمص 

.دوب لاحشوخ  یلیخ  نآ  هجیتن  زا  دومن و  یم  هدافتسا  ندرک  اعد  يارب  هویش  نیا  زا  هک  دوب  یتدم  رامع  نب  قاحسا 

.منک حرطم  (ع ) قداص ماما  تمدخ  ار  دوخ  شور  نیا  تسا  بوخ  هک  دیسر  شرکف  هب  زور  کی 

زیرب و کشا  تسکـش ، تلد  نوچ  نک و  رکف  دـنا  هتفر  اـیندزا  هک  تناتـسودو  ناگتـسب  هب  قاحـسا ، يا  : » دومرف وا  هب  ترـضح  نآ 
31 «. نک اعد  ناوخب و  ار  شیوخ  يادخ 

 ! تسا مهم  یلیخ  سانلا  قح 

.موش قارع  روشک  دراو  اجنآ  زا  ات  مدوب  هتفر  روشک  برغ  رد  نارهم »  » زرم هب  هدرک و  هدامآ  ار  البرک  هب  رفس  تامدقم 

 !«. یجورخ شیف  افطل ، : » تفگ نم  هب  دعب  درک و  هنایار  دراو  ار  نآ  هرامش  دوب و  یماظتنا  يورین  رومأم  تسد  نم  همانرذگ 

اجنیا ار  نآ  شیف  هدومن و  تخادرپ  یلم  کناب  رد  یباسح  هب  ناموت  رازه  تسیب  روشک ، زا  جورخ  يارب  دیاب  نم  هک  دـمآ  مدای  هزات 
.مداد یم  لیوحت 

شیف نیا  نوچ  یلو  مدوب  هدـمآ  نارهم  زرم  اـت  مدوب و  هتفرگ  ار  قارع  روشک  يازیو  یتـمحز  هچ  اـب  دوـب ، هداـمآ  نم  ياـهراک  همه 
روشک زا  متسناوت  یمن  مدوب ، هدرکن  هیهت  ار  یجورخ 
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.موش جراخ 

؟ دراد نوناق  نیا  هیبش  ینوناق  مه  ادخ  دیناد  یم  امش  ایآ 

هاگنآ ...و ، دیناوخ ، یم  زامن  تعکر  ود  دیور ، یم  دجـسم  هب  دیریگ ، یم  وضو  دـیهد : یم  ماجنا  ار  ندرک  اعد  تامدـقم  همه  امش 
.دیهاوخ یم  ادخ  زا  ار  دوخ  هتساوخ 

 ! درادن روبع  هگرب  یلو  دورب  یهلا  سدق  تحاس  هب  دهاوخ  یم  امش  ياعد 

؟ دشاب یم  يزیچ  هچ  نم  ياعد  روبع  هگرب  نیا  هک  دینک  لاؤس  دیاش 

.دشابن وت  شیپ  مدرم  زا  یّقح  هک  تسا  نیا  امش  ياعد  روبع  هگرب 

 ! سانلا ّقح  سانلا !  ّقح 

.دینک یضار  ار  ّقح  بحاص  دیاب  تسا ، مدرم  لام  نوچ  درذگ ، یمن  مدرم  ّقح  زا  یلو  درذگ ، یم  شدوخ  ّقح  زا  دنوادخ 

ار شیاعد  دشاب ، هدرک  عیاض  ار  مدرم  ّقح  هک  یـسک  نآ  یـسیع ، يا  : » دومرف (ع ) یـسیع ترـضح  هب  هک  تسادخ  دوخ  نخـس  نیا 
32 «. منک یمن  باجتسم 

دـشاب لالح  دیروخ  یم  هک  ییاذغ  همقل  هک  دینک  یعـس  دوش ، باجتـسم  امـش  ياعد  دـیهاوخ  یم  رگا  : » دومرف زین  (ع ) قداص ماما 
33 «. دنک یمن  باجتسم  دشاب  مارح  همقل  وا  مکش  رد  هک  ار  یسک  ياعد  ادخ  اریز 

 ! مرتحم هدنناوخ 

 ! درادن فراعت  یسک  اب  مه  ادخ  تسا و  دنوادخ  نوناق  کی  نیا 

یم ییاریذپ  وئاکاک  ریـش  امرخ و  اب  مدرم  زا  دجـسم  رد  مدوب ، هتفر  دجـسم  هب  ردـق  ياه  بش  مسارم  يارب  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  اب 
.دنز یمن  اهنآ  هب  بل  نم  تسود  هک  مدید  اما  دندرک ،

؟ تسا هدروآ  دجسم  هب  یسک  هچ  ار  امرخ  وئاکاک و  ریش  نیا  یناد  یم  ایآ  تفگ : وا  مدرک ، لاؤس  ار  تلع 

.دندرک هحتاف  ياضاقت  وا  تاوما  حور  يداش  يارب  دندرک و  مالعا  نآلا  يرآ ، : متفگ

.تفگن چیه  رگید  درک و  توکس  نم  تسود  و 

.دنک یم  یبساک  مارح ، هار  زا  رذن ، نیا  بحاص  هک  مدش  هّجوتم  مدرک و  رکف  يرادقم  نم 
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رد ّلقأدح  ام ، دجاسم  نیلوؤسم  شاک 
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 ! دندرک یمن  لوبق  ار  یسک  ره  يرذن  ردق ، ياهبش 

 ! دوش یمن  باجتسم  میاعد  منکب  شالت  مه  ردق  ره  رگید  تفر  نییاپ  نم  يولگ  زا  مارح  همقل  نیا  هک  یتقو  تسا  مولعم 

؟ مریگب نامسآ  يوس  هب  ار  متسد  ارچ 

ناکم نامز و  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  درک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  هب  تفگ و  یم  نخس  یصخش  اب  یـسانشادخ  دروم  رد  (ع ) قداص ماما 
.تسا ناکم  نامز و  قلاخ  وا  تسا ،

ارچ سپ  تسا  ناکم  نامز و  زا  رتالاب  ادـخ  هک  دـیراد  داقتعا  امـش  رگا  : » تفگ درک و  (ع ) قداص ماما  هب  ور  درم  نآ  هک  دوب  اـجنیا 
.»؟ دیریگ یم  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  دینک  یم  اعد  هک  یتقو 

ار دوخ  تسد  رگا  ام  تسا ، نامـسآ  رد  مه  شرع  دشاب و  یم  شرع  رد  دـنوادخ  قزر  تمحر و  ندـعم  : » دومرف وا  باوج  رد  ماما 
امش قزر  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  .میتسه  وا  تمحر  لابند  هب  هک  تسا  نیا  يارب  میریگ  یم  نامسآ  يوس  هب  اعد  ماگنه 

«. میریگب نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  اعد  ماگنه  هک  تسا  هداد  روتسد  ام  هب  ادخ  لوسر  هچنانچ  تسا  نامسآ  رد 

34 .دیسر دوخ  خساپ  هب  درم  نآ  هکدوب  هنوگ  نیا  و 

: منک لقن  امش  يارب  ار  يا  هرطاخ  تسا  بوخ  اجنیا  رد 

رد هک  يدجسم  هب  تعامج  زامن  ندناوخ  يارب  یهاگ  نیمه  يارب  تشاد  يدایز  هلصاف  مارحلا  دجسمزا  ام  لته  نوچ  جح ، رفس  رد 
.متفر یم  دوب  لته  یکیدزن 

.درک بلج  دوخ  هب  ارم  هّجوت  یگرزب  يولبات  مدوب ، دجسم  رد  هک  زور  کی 

: دوب خساپ  شسرپ و  تروص  هب  هتشون  نیا  دوب ، هدش  هتشون  اه ) یباهو  رظن  زا  هتبلا   ) یمالسا فراعم  ولبات ، يور 

.ِهِشْرَع یف    َ هّللا َّنإ  هّللا ؟ َْنیأ 

 ! تسا دوخ  شرع  رد  ادخ  تساجک  دنوادخ 

اه یباهو  هک  ییادخ  يرآ ،
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هک دوش  یم  روطچ  تسا ، ناکم  قلاخ  وا  تسا ، یناکم  ره  زا  رتالاب  میراد  داقتعا  وا  هب  ام  هک  ییادخ  اما  تسا  شرع  رد  دنتسرپ  یم 
 ! دریگ رارق  ناکم  هدودحم  رد 

.دوش یمن  نیا  زا  رتهب  وا  یسانشادخ  دریگب  هلصاف  (ع ) تیب لها  زا  هک  یسک  تسا  مولعم  بوخ 

؟ دشک یم  تلاجخ  مه  ادخ  ایآ 

؟  دشک یم  تلاجخ  دنک و  یم  ایح  عقوم  هچ  ادخ  دیناد  یم  ایآ 

 ! يونش یم  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یلّوا  راب  دیاش 

ار وا  تسد  هک  دـشک  یم  تلاجخ  دـنوادخ  دـیامنب  دـنلب  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  يا  هدـنب  هاگ  ره  : » دـندومرف (ع ) قداص ماـما 
«. دنادرگرب یلاخ 

ان ار  وت  وا  هک  دوش  یم  ایآ  يا ، هدرک  دـنلب  تسا ) نانابرهم  نیرت  نابرهم  هک   ) وا يوس  هب  ار  دوخ  ییادـگ  تسد  وت  هک  یتقو  يرآ ،
؟ دنک دیما 

دوخ ِنایادگ  وا  هک  دوش  یم  روطچ  سپ  مینکن ، دیما  ان  ار  وا  ام  دمآ  ام  هناخ  برد  هب  ییادگ  رگا  هک  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  ادـخ 
؟ دنک دیما  ان  ار 

دیدومن اعد  دـیتفرگ و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  نوچ  هک  دـنا  هداد  روتـسد  ام  هب  (ع ) قداـص ماـما  هک  تسا  نیمه  يارب 
.دیشکب دوخ  تروص  رس و  هب  ار  اه  تسد  نآ  سپ 

؟ یناد یم  ار  روتسد  نیا  تلع  ایآ 

ینابرهم دیابن  ایآ  تسا ، هدش  وا  ینابرهم  زا  رپ  وت  ياه  تسد  يرآ ، دنک ، یم  لزان  وت  ياه  تسد  رب  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخ  اریز 
؟35 دیشک مشچ  هب  ار 

اعد مهم  هاگتسیا  هزور ،

.دوش یم  هتسب  وا  رب  اه  هار  همه  دیآ و  یم  شیپ  یتخس  طیارش  ناسنا  يارب  یهاگ 

؟ دهدب ماجنا  دیاب  يراک  هچ  ناسنا  تخس ، طیارش  نیا  رد  امش  رظن  هب 

؟ دسر یم  امش  نهذ  هب  یّلح  هار  ایآ 

زامن ربص و  زا  تسا : هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ارچ  دـیریگب  هزور  دـسر  یم  ییالب  امـش  هب  هک  یماگنه  : » دومرف (ع ) مظاک ماما 
36 «. تسا باجتسم  ندرکراطفا ، ماگنه  راد  هزور  ياعد  تسا و  هزور  ربص ، زا  ادخ  روظنم  .دیریگب  کمک 
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نک اعد  ریگب و  الاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  راطفا ، هظحل  رد  ریگب و  هزور  یتشاد  یمهم  تجاح  هاگره  دـعب  هب  نیا  زا 
تیاعد دنوادخ  هک 
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.دنک یم  باجتسم  ار 

ناوخب زامن  ندرک ، اعد  زا  لبق 

ینعی دروآ ؛ اج  هب  ار  زامن  نآ  ياه  هدجـس  عوکر و  قح  و   ) دناوخب زامن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  سک  ره  : » دومرف (ع ) قداص ماما 
تاولـص ادخ  لوسر  رب  دیامنب و  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  دـش ، مامت  وا  زامن  نوچ  و  دـهد ) لوط  يرادـقم  ار  دوخ  هدجـس  عوکر و 

37 «. دومن دهاوخ  باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  دش و  دهاوخن  دیما  ان  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  دتسرفب و 

نکن شومارف  ار  ادخ  زا  دیجمت  فیرعت و 

؟ دراد زاین  ام  دیجمت  فیرعت و  هب  ادخ  ایآ 

نتفرگ زامن و  ندناوخ  هب  ار  ام  وا  رگا  درادن و  يا  هدـیاف  دـنوادخ  يارب  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  ام  ياه  هزور  زامن و  هک  تسا  مولعم 
.دشاب یم  ام  دوخ  لامک  رطاخ  هب  هدرک  فّلکم  هزور 

38 «. دییامن حدم  ار  وا  دینکب و  ار  ادخ  فیرعت  ندرک ، اعد  زا  لبق  : » دندومرف (ع ) قداص ماما 

؟ دهد یم  روتسد  نینچ  ام  هب  (ع ) قداص ماما  ارچ  سپ  درادن  زاین  ام  فیرعت  هب  ادخ  رگا  یتسار  هب 

؟ دسر یم  امش  نهذ  هب  یباوج  ایآ 

ادـتبا راذـگب  سپ  میـسرب ، لاؤس  نیا  باوج  هب  میناوت  یم  مینک  ّتقد  دـنا  هدرک  نایب  ام  يارب  (ع ) قداـص ماـما  هک  یتـالمج  رد  رگا 
همه زا  وت  مرک  هک  يا  دینک : حدم  هنوگ  نیا  ار  دنوادخ  دـینک  اعد  دـیتساوخ  نوچ  : » منک لماک  امـش  يارب  ار  (ع ) قداص ماما  مالک 

، یهد یم  ماـجنا  یهاوخب  هچنآره  یتسه و  هناـگی  وت  ناـنابرهم ، نیرت  ناـبرهم  يا  يرتراوگرزب ، رتهب و  همه  زا  هک  يا  تسا ، رتشیب 
!«. انیب هدنونش و  يا  تسین ، وت  دننامه  سک ، چیه  هک  یسک  يا 

 ! ادخ يارب  هن  مییوگ  یم  نامدوخ  يارب  ار  تاملک  نیا  ام  يرآ ،

هناخ برد  هب  ام  هک  مینادـب  تسا و  نانابرهم  نیرت  نابرهم  دـنوادخ  هک  دوش  نامرواب  نامدوخ  ات  مییوگ  یم  ار  ابیز  تالمج  نیا  ام 
هچ
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.میا هدمآ  یسک 

.میراد ینابرهم  يادخ  هچ  هک  مینک  یم  شومارف  اسب  هچ  دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  یلکشم  هک  يا  هظحل  نآ  رد 

همه دنیوا و  ناسحا  راوخ  هزیر  همه ، هک  میا  هدمآ  یسک  هناخ  برد  هب  هک  دیایب  نامدای  ات  میناوخب  ار  ادخ  هنوگ  نیا  دنا  هتفگ  ام  هب 
.دنتسه وا  مرک  جاتحم  ایند ، ياه  میرک 

.مینک یم  دنوادخ  تمحر  شریذپ  هدامآ  ار  دوخ  بلق  مینک و  یم  نیقلت  نامدوخ  هب  میراد  تالمج  نیا  نتفگ  اب  ام 

: مدرکرکذ ًالبق  ار  نآ  همجرت  نم  هک  وگب  دوخ  ياعد  زا  لبق  ار  تالمج  نیا  ینک  اعد  یتساوخ  هاگره  دعب  هب  زورما  زا  سپ 

ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ْنَم  ای  اَدلَو ، الَو  ًهَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ْنَم  ای  ُدَـحَأ ، ایُدِـحاو  ای  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرَأ  ای  َِلئُـس ، ْنَم  َْریَخ  ای  یطْعأ ، ْنَم  َدَوْجأ  ای 
ُعیمـسَّلا َوُهَو  ْیَـش ٌ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  یلْعَألا ، ِرَْظنَْملِاب  َوُه  ْنَم  ای  ِِهْبلَقَو ، ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  َّبَحَأ ، اـم  یـضْقَیَو  ُدـیُری  اـم  ُمُکْحَیَو 

.ُریصَْبلا

نک عمج  دوخ  رود  ار  رفن  لهچ 

.دننک اعد  وت  يارب  ات  نک  اضاقت  نانآ  زا  امن و  عمج  یناکم  رد  ار  دوخ  نایانشآ  ناتسود و  زا  رفن  لهچ  یتشاد  یمهم  ياعد  هاگره 

.یسر یم  دوخ  تجاح  هب  وت  دنک و  یم  باجتسم  ار  اهنآ  ياعد  دنوادخ  دندرک  اعد  وت  قح  رد  نانآ  نوچ  و 

هک هاوخب  اهنآ  زا  نک و  توعد  ار  دوخ  ناتـسود  زا  رفن  راهچ  يراد ، مه  رگید  هار  کی  ییامن ، عمج  ار  رفن  لهچ  یتسناوتن  رگا  اـما 
.دننک اعد  وت  تجاح  يارب  راب  هد  مادک  ره 

.نارگید فرط  زا  مه  نآ  تسا ، هدش  اعد  تتجاح  يارب  راب  لهچ  تروص  نیا  رد 

39 .دشاب یم  (ع ) قداص ماما  روتسد  مدرک  لقن  امش  يارب  هک  ار  بلطم  نیا 

يرس کی  دنراد  یمهم  تجاح  یتقو  مدرم  زا  یضعب  هک  يا  هدید  امتح 
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.دنسرب دوخ  تجاح  هب  ات  دننک  یم  بیرغ  بیجع و  ياهراک 

دنـس و نودـب  زیچ  ره  دوش  باجتـسم  امـش  ياعد  دیـسرب و  دوخ  تجاـح  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دـیوگب  اـهنآ  هب  تسین  رفن  کـی 
ار امـش  دـیهاوخب  اهنآ  زا  دـیربب و  هانپ  (ع ) موصعم ناـماما  نانخـس  هب  دـییایب  دـیهدن ، ماـجنا  قیقحت  نودـب  دیدینـش  هک  ار  یکردـم 

.دنناسر یم  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  امش  هک  دنتسه  ینایامنهار  نانآ  هک  دننک  ییامنهار 

تعکر ود  دـنریگب و  وضو  هک  هاوخب  اهنآ  زا  و  نک ، توعد  تا  هناخ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  رفن  راهچ  تسین ، یتخـس  راـک  هک  نیا 
بوخ ییاریذپ  کی  بدا ، مسر  هب  مسارم ، نیا  زا  دعب  هک  دورن  تدای  هتبلا  دننک ، اعد  وت  يارب  راب  هد  ناشمادـک  ره  دـنناوخب و  زامن 

 ! ییامنب نانآ  زا 

 ! تسا اه  یکیدزن  نیمه  رد  نم  يادخ 

 ! تسا کیدزن  رایسب  ام  همه  هب  ادخ  هک  یتسار  هب 

تـسین مزال  نیمه  يارب  تسا و  اه  یکیدزن  نیمه  رد  وا  هک  مینک  يروآدای  دوخ  هب  ار  هتکن  نیا  ندرک  اعد  زا  لبق  دیاب  نیمه  يارب 
.مینزب دایرف  اعد  ماگنه 

ام يادص  تسا و  کیدزن  ام  هب  یلیخ  وا  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  نیا  تسا ، رت  کیدزن  ام  هب  ندرگ  گر  زا  ادـخ  هک  میا  هدینـش  همه 
.دونش یم  ار 

: مییوگب ار  تالمج  نیا  مییامنب  میهاوخ  یم  هک  ییاعد  ره  زا  لبق  دنا  هداد  روتسد  ام  هب  (ع ) نانمؤم ریما  ترضح 

40 .ٌء ْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  یلْعَألا ، ِرَْظنَْملِاب  َوُه  ْنَم  ای  ِِهْبلَقَو ، ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای  ِدیرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  َّیلإ  ُبَْرقَأ  َوُه  ْنَم  ای 

رتالاب وت  ماقم  هک  يا  دراد ، يرترب  نارگید  تساوخ  رب  وت  تساوخ  هک  یسک  يا  يرت ، کیدزن  ندرگ  گر  زا  نم  هب  هک  یسک  يا  »
، تسا نم  لقع  مهف و  زا 
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«. يرادن يدننامه  لثم و  هک  یسک  يا 

.تسا رت  کیدزن  مه  ام  دوخ  زا  ام  هب  نابرهم  يادخ  هک  ینک  یم  نیقلت  دوخ  هب  ندرک ، اعد  زا  لبق  تالمج  نیا  نتفگ  اب  يرآ ،

.يا هتفای  دوخ  رانک  رد  ار  وا  هک  ارچ  ینزب ؛ ادص  ار  وا  نانیمطا  اب  یناوت  یم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  و 

؟ دوش یم  باجتسم  اعد  یماگنه  هچ 

هراشا

41 .تسا هدش  یفرعم  اعد  تباجتسا  نامز  ناونع  هب  یفلتخم  ياه  نامز  (ع ،) تیب لها  نانخس  رد 

: دشاب یم  هدافتسا  لباق  رتشیب  امش  يارب  هک  مزادرپ  یم  يدراوم  نآ  رکذ  هب  اجنیا  رد  نم 

(. ینک رارکت  نذؤم  اب  هارمه  ار  ناذا  رگا  اصوصخم   ) ناذأ ماگنه  . 1

ناراب ندیراب  ماگنه  . 2

داب ندیزو  ماگنه  . 3

بجاو ياهزامن  ندناوخزا  دعب  .4

نامـسآ ياهرد  دوش و  یم  لزان  ادـخ  تمحر  هظحل ، نآ  رد  هک  رهظ ) ناذأ  عقوم  نامه   ) دـسر یم  ارف  یعرـش  رهظ  هک  یماگنه  . 5
.دوش یم  زاب 

تسه یسک  ایآ  دنک ؟ لوبق  ار  وا  هبوت  ادخ  ات  دنک  هبوت  تسه  یسک  ایآ  : » دننک یم  ادن  هتـشرف  ود  عقوم  نآ  رد  هک  رحـس  ماگنه  . 6
.»؟ دهدب ار  وا  تجاح  ادخ  ات  دشاب  هتشاد  یتجاح  تسه  یسک  ایآ  دشخبب ؟ ار  وا  ناهانگ  ادخ  ات  دنک  رافغتسا  دوخ  ناهانگ  زا 

.دوش یم  هدروآرب  تقو  نآ  رد  مهم ، ياه  تجاح  هک  تسا  یتاظحل  دیشروخ ، عولط  ات  رحس  هلصاف  . 7

.دوش هتخیر  نیمز  يور  رب  دیهش  نوخ  هرطق  نیلوا  هک  یتقو  . 8

نآرق ندناوخ  ماگنه  . 9

باجتـسم ار  شیاعد  دنوادخ  دنک  اعد  دناوخب و  زامن  بش ، همین  رد  هک  ینمؤم  هدـنب  ره  : » دـندومرف (ع ) قداص ماما  بش ؛ همین  . 10
.رامشب تمینغ  ار  تصرف  دیسر  ارف  بش  همین  یتقو  سپ  دنک ،» یم 

(. رتو زامن   ) بش زامن  تعکر  نیرخآ  رد  . 11
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ار وا  ياعد  تباجتسا  ادخ  دنک و  یم  اعد  نمؤم  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  هعمج ، بش  . 12
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.دزاس یم  هدروآرب  ار  وا  تجاح  دیسر  ارف  هعمج  بش  نوچ  دزادنا و  یم  ریخأت  هب  هعمج ، بش  ات 

.درک یم  اعد  عقوم  نآ  رد  (س ) ارهز ترضح  اریز  دیشروخ  عولط  زا  لبق  هعمج  زور  . 13

ربمایپ دالیم  بش  . 14

ناضمر هام  ردق  ياهبش  . 15

نآ زور  هفرع و  بش  . 16

بجر هام  لوا  بش  . 17

نابعش همین  بش  . 18

بجر هام  همین  بش  . 19

رطف دیع  زور  بش و  . 20

نابرق دیع  زور  بش و  . 21

ریدغ دیع  زور  . 22

.ثعبم زور  . 23

؟ دوش یم  لوبق  امتح  یناسک  هچ  ياعد 

.دنک یم  باجتسم  ار  شیاعد  دناوخب  ار  وا  لماک ، طیارش  اب  سک  ره  هک  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ 

.دریگ یم  رارق  دنوادخ  هّجوت  دروم  رتدوز  هک  دراد  یصاخ  یگژیو  رفن  دنچ  ياعد  نایم ، نیا  رد  اما 

: منک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  نم 

هب ار  اعد  نیا  : » دیوگ یم  دوخ  ياه  هتـشرف  هب  دنوادخ  دنک  اعد  دوخ  دنزرف  يارب  يردپ  هک  یماگنه  دنزرف ؛ قح  رد  ردـپ  ياعد  . 1
«. دیروآ نم  دزن 

هک تسا  نیا  یمالـسا  ياهروتـسد  زا  یکی  نیمه  يارب  هرمع ؛) ای  جح  رفـس  رد   ) دور یم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  یـسک  ياعد  . 2
امـش يارب  ادخ  هناخ  ترایز  عقوم  ات  دیهاوخب  اهنآ  زا  دـنور  یم  هکم  رفـس  هب  اه  یجاح  هک  یعقوم  دـیراد  یمهم  تجاح  امـش  رگا 

.تسا باجتسم  نارگید  قح  رد  اهنآ  ياعد  هک  دننک  اعد 
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.دنک یم  راطفا  هک  یعقوم  راد  هزور  صخش  ياعد  . 3

.دوخ نمؤم  ردارب  قح  رد  نمؤم  ياعد  . 4

.دنا هدشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  ینامز  ات  ناکدوک  ياعد  . 5

باجتسم وا  ياعد  هک  دنک  اعد  امش  يارب  ات  دیهاوخب  وا  زا  دیدومن ، کمک  تسا  نطو  زا  رود  هک  يرفاسم  هب  رگا  رفاسم ؛ ياعد  . 6
.تسا

امش يارب  هک  دیهاوخب  وا  زا  دینک  یم  کمک  يریقف  هب  هک  یتقو  نیمه  يارب  ریقف ؛ ياعد  . 7
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42 .دوش یم  باجتسم  امش ، قح  رد  هظحل  نآ  رد  وا  ياعد  هک  دنک  اعد 

هتـشاد لکـشم  رازه  وا  دوخ  دوشن و  باجتـسم  شدوخ ، ياه  تجاح  دروم  رد  ریقف  ای  رفاسم  ياعد  تسا  نکمم  هک  دییامرفب  هّجوت 
.دنک یم  باجتسم  ار  وا  ياعد  نیا  ادخ  دنک  اعد  يرگید  قح  رد  هک  یتقو  اما  دسرن  تباجا  هب  شیاعد  دنک  يراک  ره  دشاب و 

زا ات  درک  یم  اعد  شدوخ  يارب  لّوا  دـش  یم  باجتـسم  ریقف  نیا  ياعد  رگا  : » ییوگن اه  یـضعب  لثم  تقو  کی  هک  دـشاب  تساوح 
«. دنک ادیپ  تاجن  رقف  نیا 

روما يارب  ردـپ  کـی  ياـعد  تسا  نکمم  روط  نیمه  دـنک ، یم  باجتـسم  نارگید  قـح  رد  ار  ریقف  ياـعد  دراد ؛ نوناـق  کـی  ادـخ 
.دوش یم  باجتسم  شدنزرف  قح  رد  وا  ياعد  اما  دوشن  باجتسم  شدوخ 

اعد ماگنه  تسد  ياه  تلاح 

ياه تلاح  (ع ،) تیب لها  نانخـس  رد  اما  میریگب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  تسا  رتهب  اعد ، ماگنه  هک  میناد  یم  اـم  همه 
.تسا هدش  نایب  اعد  ماگنهرد  ام  ياه  تسد  يارب  یفلتخم 

هدش هتفرگ  (ع ) موصعم ناماما  نانخس  زا  اهنآ  همه  یلو  دیشاب  هدینـشن  لاح  هب  ات  دیاش  منک  لقن  ناتیارب  مهاوخ  یم  هک  یبلاطم  نیا 
.تسا

.دیشکب ریوصت  هب  ار  دنوادخ  هاگرد  هب  ندرک  سامتلا  ندرک و  يراز  عّرضت ، دوخ : ياه  تسد  ياه  تلاح  اب  دیناوت  یم  امش 

: مهد یم  حرش  ناتیارب  ار  تلاح  هس  نیا  اجنیا  رد  نم 

ادخ هاگرد  هب  عّرضت  . 1

سپ ییوگب  شیوخ  يادخ  هب  ار  دوخ  یگراچیب  نیا  یهاوخ  یم  يا و  هدش  دیما  ان  سک  همه  زا  هدنک ، اج  همه  زا  لد  هک  یماگنه 
43 .وگب نخس  شیوخ  يادخ  اب  ربب و  الاب  نامسآ  تمس  هب  ار  دوخ  تسد  ود 

يادخ اب  هنوگ  نیا  ینک و  یم  دنلب  دوخ  رس  يالاب  تمس  هب  یناوت  یم  هک  اجنآ  ات  ار  دوخ  ياه  تسد  تلاح  نیا  رد 
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.ییوگ یم  نخس  شیوخ 

ادخ هاگرد  هب  ندرک  يراز  . 2

لباقم ار  دوخ  تسد  ود  ینم ، هاـنپ  وت  مرادـن و  ار  یـسک  وت  زج  هک  ییوگب  وا  هب  ینک و  يراز  دـنوادخ  هاـگرد  هب  یتساوخ  نوچ  و 
.نک اعد  ربب و  هلبق ) تمس  هب   ) تدوخ يولج  تمس  هب  شیوخ ، تروص 

فک يرب و  یم  ولج  هب  دوخ ، تروص  دادـتما  رد  ار  اهنآ  هکلب  يرب  یمن  دوخ  تروص  زا  رتالاب  ار  دوخ  ياـه  تسد  تلاـح  نیا  رد 
.يروآ یم  رد  تونق  تلاح  هب  ار  دوخ  ياه  تسد 

44 .تسا هدش  يراج  تمشچ  کشا  هک  ینکب  ار  راک  نیا  یماگنه  تسا  رتهب  هتبلا 

ندرک ادخ  هب  سامتلا  . 

.موش یم  یضار  اهنآ  زا  دننک  یم  سامتلا  نم  هب  ناگدنب  هک  یتقو  درک  یحو  (ع ) یسیع ترضح  هب  دنوادخ 

، تسا نامـسآ  يوس  هب  وت  ياه  تسد  فک  هک  یلاـح  رد  ربب و  ـالاب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  تسد  ود  ندرک ، ساـمتلا  يارب  اـما 
45 .هدب تکرح  مارآ ، مارآ  ار  دوخ  تسد  ود  هراشا  تشگنا 

؟ منک هچ  الاح  ما ، هدرک  هانگ  نابز  نیا  اب 

 ! یشاب هدرکن  هانگ  نابز  نآ  اب  هک  نک  اعد  ینابز  اب  هک  درک  یحو  (ع ) یسوم ترضح  هب  لاعتم  يادخ 

؟ مینک اعد  میناوخب و  ار  ادخ  هنوگچ  سپ  میا ، هدرک  هانگ  دوخ  نابز  نیا  اب  میتسین و  موصعم  ام ، هک  تسا  نیا  لکشم  اما 

؟ دسر یم  امش  نهذ  هب  یّلح  هار  ایآ 

: منک لقن  امش  يارب  ار  بیعش » نب  میهاربا   » هصق هک  دیقفاوم  ایآ 

.دنیبب تسناوت  یم  مشچ  کی  اب  طقف  دوب و  هدید  بیسآ  وا  مشچ  کی  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  وا 

: دیوگ یم  وا  ناتسود  زا  یکی 

.دوب هدش  نوخ  هساک  کی  لثم  وا  ملاس  مشچ  هک  دوب  هتخیر  کشا  ردق  نآ  هک  یلاح  رد  مدید  ار  وا  هفرع ، زور 

هک وت  : » متفگ متفر و  وا  کیدزن 
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یم هیرگ  رتمک  شاک  یهدب ، تسد  زا  مه  ار  دوخ  مشچ  نیا  هک  مسرت  یم  ینک ، یم  هیرگ  ردـق  نیا  ارچ  يرادـن ، رتشیب  مشچ  کی 
 !«. يدرک

«. مدرکن مه  اعد  کی  یتح  مدوخ  يارب  زورما  نم  مسق ، ادخ  هب  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  وا 

.»؟ یتخیر یم  کشا  يدرک و  یم  هیرگ  تقو  همه  نیا  ارچ  سپ  : » متفگ مدرک و  بجعت  نم 

: دومرف ترضح  نآ  هک  مدینش  (ع ) قداص ماما  زا  هک  ارچ  مدرک ، یم  اعد  دوخ  ناتسود  يارب  نم  : » تفگ وا 

ردارب يارب  وا  هک  ار  اعد  نامه  هتـشرف  نآ  ات  دـنک  یم  رومأـم  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  دـنک  اـعد  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  هک  سک  ره 
«. دیامنب وا  قح  رد  تسا ، هدومن  دوخ  نمؤم 

نآ ات  متساوخ  نارگید  يارب  ار  اعد  نآ  متشاد ، ییاعد  ره  نم  منک ؛ یم  اعد  مناتسود  يارب  نم  (ع ،) قداص ماما  نخـس  نیا  رطاخ  هب 
امتح هتشرف  نآ  ياعد  هک  مناد  یم  یلو  مراد  کش  دوخ  ياعد  تباجتسا  رد  نم  اریز  دنک  اعد  دهاوخب و  نم  يارب  ار  نامه  هتشرف ،

46 .دوش یم  باجتسم 

.دوش یم  باجتسم  ناشیاعد  دننک  اعد  ام  يارب  هک  یماگنه  دنرادن و  یهانگ  چیه  ناگتشرف  يرآ ،

.تسا هدشن  تیصعم  نابز  نآ  اب  هک  درک  اعد  ینابز  اب  ناوت  یم  هنوگ  نیا  و 

؟ يدوب اجک  الاح  ات  ادخ ، هدنب 

.دنور یمن  اعد  غارس  هب  دنرادن  یصاخ  يراتفرگ  لکشم و  تسا و  بوخ  ناشعاضوا  هک  یعقوم  مدرم  زا  یضعب 

.تسا راتفرگ  ياه  مدآ  يارب  اعد  مینک ، اعد  هچ  يارب  رخآ  هک  دنیوگ  یم  دوخ  اب  اهنآ 

اب ناگتشرف  تروص ، نیا  رد  اریز  دیربب ؛ هانپ  اعد  هب  دیآ ، امش  غارس  هب  يراتفرگ  الب و  هک  نیا  زا  لبق  : » دندومرف (ع ) داجس ماما  یلو 
مه هب  دنسانش و  یم  ار  امش  يادص  اهنآ  دیدرک  اعد  الب ، هماگنه  رد  نوچ  دنوش و  یم  انشآ  امش  يادص 
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اعد دـیدش و  راتفرگ  الب  هب  هک  یتقو  سپ  دـیدرکن  اعد  یـشوخ  یتحار و  عقوم  رگا  اّما  .تسا  انـشآ  کـی  ِيادـص  نیا  دـنیوگ : یم 
47 .»؟ يدوب اجک  نیا  زا  لبق  میا ، هدینشن  لاح  هب  ات  ار  وت  يادص  دنیوگ : یم  ناگتشرف  نآ  دیدرک ،

ار وت  يراتفرگ ، یتخس و  ماگنه  مه  نم  ات  نک  دای  دوخ  یشوخ  مایا  رد  ارم  دوواد ، يا  : » درک یحو  (ع ) دوواد ترـضح  هب  دنوادخ 
48 «. منک دای 

«. دنک اعد  دایز  یتحار ، ماگنه  رد  دوش  باجتسم  شیاعد  يراتفرگ  عقوم  رد  هک  دهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف (ع ) قداص ماما 

دوش یم  ربارب  نویلیم  کی  هک  ییاعد 

سابل اب  هک  مدـید  یم  ار  یمدرم  درک  یم  راـک  مشچ  اـت  مدوب ، هدـمآ  تاـفرع  يارحـص  هب  مدوب و  هتـسب  مارحا  نم  دوب و  جـح  ماـیا 
.دندوب هدش  عمج  ارحص  نیا  رد  مارحا ،

.داتفا بهو » نب  هیواعم   » هب نم  هاگن  نایم  نیا  رد 

.مدناسر وا  رانک  ار  دوخ  مدش و  هدیشک  درمریپ  نیا  يوس  هب  هک  دش  هچ  مناد  یمن 

.دشن نمروضح  هّجوتم  دوب و  اعد  لوغشم  تخسوا 

.درک یم  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  دوب و  يراج  ادخ  درم  نیا  نامشچ  زا  کشا 

نآ تمدـخ  يدایز  تدـم  تسا و  (ع ) قداـص ماـما  ناراـی  زا  یکی  وا  منک ، رارکتار  وا  ياـهاعد  مه  نم  تسا  بوخ  متفگ  دوخ  اـب 
.تسا هتخومآ  ترضح  نآ  زا  ار  ییاهاعد  امتح  تسا و  هدوب  ترضح 

ادخ شـشخب  تمحر و  اهنآ  يارب  درب و  یم  ار  دوخ  ناتـسود  مان  دنک ، یمن  اعد  دوخ  يارب  ًالـصا  وا  مدید  مدرپس  شوگ  هچ  ره  اما 
.دنک یم  بلط  ار 

يارب وا  مه  زونه  اما  دـننک  تکرح  رعـشم  نیمزرـس  يوس  هب  ات  دـندش  یم  هدامآ  ناـیجاح  همه  درک و  یم  بورغ  تشاد  دیـشروخ 
.درک یم  اعد  نارگید 

ياعد همانرب  وا  اما  دندرک  كرت  ار  تافرع  يارحص  مدرم  درک و  بورغ  دیشروخ 
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.تسا هدرکن  مامت  ار  دوخ 

ناتـسود يارب  طقف  زورما  امـش  مدـید ، امـش  زا  یبیجع  راک  زورما  نم  : » متفگ مدرک و  مالـس  متفر و  ولج  مدرواین ، تقاط  رگید  نم 
 !«. يدرکن اعد  دوخ  يارب  يدومن و  اعد  دوخ 

: تفگ درک و  نم  هب  ور  وا 

: دومرف هک  مدینش  (ع ) قداص ماما  زا  نم  اریز  نکن  بّجعت  نم  راک  زا 

ردارب يارب  وت  ادخ ، هدنب  يا  دیوگ : یم  دنز و  یم  ادص  ار  وا  لوا ، نامـسآ  رد  يا  هتـشرف  دنک  اعد  دوخ  نمؤم  ردارب  يارب  سک  ره 
.دهد یم  وت  هب  يا  هتساوخ  وا  يارب  هچنآ  ربارب  دص  ادخ  هک  شاب  هاگآ  يدرک ، اعد  شیوخ 

دوخ ردارب  يارب  هچنآ  ربارب  تسیود  وت  يارب  دیوگ : یم  دنز و  یم  ادص  يا  هتشرف  دسر  یم  مود  نامسآ  هب  وا  ياعد  هک  یماگنه  و 
.دوب دهاوخ  يدرک ، تساوخرد 

نامـسآ زا  مادک  ره  رد  .دوب  دهاوخ  یتساوخ ، دوخ  ردارب  يارب  هچنآ  ربارب  دصیـس  وت  يارب  دـیوگ : یم  موس  نامـسآ  رد  يا  هتـشرف 
يارب هچنآ  ربارب  دصتفه  دصشش و  دصناپ ، دصراهچ ، وت  يارب  هک  دهد  یم  هدعو  وا  هب  يا  هتـشرف  متفه ، مشـش و  مجنپ و  مراهچ و 

.دوب دهاوخ  یتساوخ ، دوخ  ردارب 

وت يارب  نم ، هدنب  يا  موش ، یمن  ریقف  زگره  هک  متـسه  يدنمتورث  نآ  نم  دیوگ : یم  نخـس  دوخ  هدنب  نیا  اب  لاعتم  يادخ  نونکا  و 
«. مهد یم  رارق  يدرک ، تساوخرد  تنمؤم  ردارب  يارب  هچنآ  ربارب  نویلیم  کی 

: تفگ درک و  نم  هب  ور  بهو  نب  هیواعم  سپس 

49 .»؟ منک اعد  منمؤم  ناردارب  يارب  هکنیا  ای  منک و  اعد  مدوخ  يارب  نم  هک  نیا  تسا ، رتهب  مادک  منادب  وگب  وت  الاح  »

 ! مرتحم هدنناوخ 

، اه یجاح  همه  زا  شیب  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  هفرع  يارحص  زا  بهو ، نب  هیواعم  هک  دیقفاوم  نم  رظن  اب  مه  امش  ایآ 
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.دوب هدرک  دوخ  بیصن  ار  ادخ  تمحر 

 ! دشاب شوهاب  گنرز و  يونعم  ینید و  روما  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

.تسا یهابتشا  راک  مینامب ، لفاغ  دوخ  ترخآ  زا  میشاب و  دوخ  يایند  نیا  رکف  هب  طقف  ندرک  اعد  ماگنه  ام  هک  نیا 

.نک اعد  مه  شیوخ  ترخآ  يارب  دوش  یم  باجتسم  تیاعد  هک  ینک  یم  ساسحا  دنکش و  یم  تلد  هک  یتاظحل  رد 

مدرگب هانگ  درگ  دیابن 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما 

کیدزن يا  هدنیآ  رد  ار  وا  تجاح  ات  دریگ  یم  میمصت  دنوادخ  دنک ، یم  ییاعد  دنک و  یم  ور  ادخ  هاگرد  هب  يا  هدنب  هک  یماگنه 
.دنک مهارف  ار  صخش  نآ  تجاح  تامّدقم  ات  دنک  یم  رومأم  ار  يا  هتشرف  نیمه  يارب  دنک و  هدروآ  رب 

: دیوگ یم  هتشرف  نآ  هب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دهد  یم  ماجنا  یتیصعم  هانگ و  صخش ، نآ  نایم ، نیا  رد  اما 

50 .منک باجتسم  ار  وا  ياعد  ات  درادن  یگتسیاش  رگید  دومن و  ارم  ینامرفان  وا  شابن ، صخش  نآ  تجاح  لابند  هب  رگید 

.میدرگن هانگ  درگ  رگید  میدرک  بلط  ار  شیوخ  تجاح  دنوادخ  زا  میدرک و  اعد  یتقو  دشاب  نامساوح  دیاب  ام 

 ! دوش یمن  باجتسم  میاعد  هک  تسا  لاس  هس 

.دیسر ششوگ  هب  ییادص  هک  دوب  هتفر  نابایب  تشد و  هب  دوخ  نادنفسوگ  يارچ  يارب  (ع ،) میهاربا ترضح 

.دناوخ یم  زامن  تشد  نیا  طسو  رد  رفن  کی  نک ، هاگن 

؟ دنک یم  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  هناقشاع  نینچ  هک  تسیک  وا  ایادخ 

؟ مییوگب نخس  ادخ  هدنب  نیا  اب  میورب و  کیدزن  (ع ) میهاربا ترضح  هارمه  یقفاوم  ایآ 

.دونش یم  باوج  دنک و  یم  مالس  وا  هب  زامن ، ندش  مامت  زا  دعب  دوش ، مامت  درم  نآ  زامن  ات  دنک  یم  ربص  (ع ) میهاربا ترضح 

.»؟ تساجک امش  لزنم   » .تسا هتسشن  وا  رانک  رد  هک  تسا  (ع ) میهاربا ترضح  نیا  هک  دناد  یمن  درم  نآ 

.دیامن یم  درم  نآ  زا  (ع ) میهاربا ترضح  هک  تسا  یلاؤس  نیا 

یم یگدنز  اهنت  نم  دراد ، رارق  نم  هناخ  هوک ، نآ  رانک  ینیب ، یم  ار  هوک  نآ  : » دیوگ یم  دـهد و  یم  ناشن  ار  يدـنلب  هوک  درم  نآ 
«. منک
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.»؟ مشاب امش  نامهم  بشما  نم  دوش  یم  ایآ  : » دیوگ یم  (ع ) میهاربا ترضح 

.دراد دوجو  یلکشم  هک  نیا  لثم  اما  دیایب  وا  هناخ  هب  نامهم  هک  دوش  یم  لاحشوخ  یلیخ  وا  دور ، یم  ورف  رکف  هب  درم  نآ 

دنک یم  (ع ) میهاربا ترضح  هب  ور  درم  نآ 

! دیریگب سامت  نم  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هلیسو  اجنآ  رد  درک و  روبع  نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  یگرزب  هناخدور  دوش  یم  یهتنم  نم  هناخ  هب  هک  یهار  رد  : » دیوگ یم  و 
«. تسین هناخدور  بآ  زا  روبع  يارب 

.»؟ ینک یم  روبع  هناخدور  نآ  زا  هنوگچ  تدوخ  : » دسرپ یم  دنک و  یم  درم  نآ  هب  ور  (ع ) میهاربا ترضح 

«. منک روبع  بآ  نآ  يور  زا  مناوت  یم  نم  : » دیوگ یم  درم  نآ 

هنوگ نامه  دنوادخ  مراودیما  میآ ، یم  وت  هارمه  مه  نم  : » دیوگ یم  درم  نآ  هب  دعب  دنک و  یم  رکف  يرادـقم  (ع ) میهاربا ترـضح 
«. دهد روبع  بآ  نآ  زا  زین  ارم  دهد  یم  روبع  بآ  يور  زا  ار  وت  هک 

روبع بآ  يور  زا  مه  اب  دریگ و  یم  ار  (ع ) میهاربا ترضح  تسد  درم ، نآ  دنـسر  یم  بآ  هب  نوچ  دننک و  یم  تکرح  مه  اب  اهنآ 
.دننک یم 

درم هناخ  تسه  هچ  ره  تسا ، ییافصاب  اما  کچوک  هناخ  دنوش ، یم  هناخ  دراو  دنـسر و  یم  هناخ  هب  اهنآ  نتفر ، هار  يرادقمزا  دعب 
 ! تسادخ

ناسنا يارب  اهزور  نیرت  تخـس  منادب  وگب  قیفر ، : » دیوگ یم  دنک و  یم  درم  نآ  هب  ور  (ع ) میهاربا ترـضح  یگتـسخ ، عفر  زا  دـعب 
.»؟ تسا يزور  هچ 

«. تسا ناسنا  يارب  زور  نیرت  تخس  تمایق ، زور  : » دهد یم  خساپ  درم  نآ 

«. دنک ظفح  زور  نآ  ّرش  زا  ار  ام  هک  میهاوخب  ادخ  زا  مینک و  اعد  مه  اب  ایب  : » دیامرف یم  (ع ) میهاربا ترضح 

اما منک  یم  اـعد  دوخ  تجاـح  کـی  يارب  هک  تسا  لاـس  هس  تدـم  نم  دوـش ، یمن  باجتـسم  هک  نم  ياـعد  : » دـیوگ یم  درم  نآ 
«. تسا هدرکن  باجتسم  ار  میاعد  نآ  زونه  دنوادخ 

يادص دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  يارب  هدرکن  باجتـسم  ار  وت  ياعد  دنوادخ  رگا  نم ، قیفر  : » دـیوگ یم  وا  هب  (ع ) میهاربا ترـضح 
«. تسا هدادن  ار  وت  تجاح  لاح ، هب  ات  نیمه  يارب  تسا و  وت  يادص  ندینش  قشاع  دنوادخ  دونشب ، ار  وت 

هب درم  نآ 
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.تسا هدیسرن  شنهذ  هب  لاح  هب  ات  هک  تسا  یبلطم  نیا  هک  دنیب  یم  دور و  یم  ورف  رکف 

ندینش قشاع  وا  دونشب ، ارم  يادص  هتـساوخ  یم  وا  هک  هدوب  نیا  يارب  تسا  هدرکن  باجتـسم  ارم  ياعد  لاح  هب  ات  ادخ  رگا  بجع ! 
.متشادن ربخ  نم  تسا و  هدوب  نم  ياعد  يادص 

.»؟ یتساوخ ادخ  زا  مامت  لاس  هس  هک  تسا  یتجاح  هچ  نآ  منادب  وگب  قیفر ، : » دیوگ یم  وا  هب  (ع ) میهاربا ترضح  ماگنه  نیا  رد 

نم درب ، یم  ارچ  يارب  ار  يدنفسوگ  هّلگ  هک  داتفا  یناپوچ  هب  مهاگن  مدوب ، تدابع  لوغشم  ینابایب  رد  نم  : » دهد یم  خساپ  درم  نآ 
هک نامه  تسا ، (ع ) میهاربا ترضح  نادنفسوگ ، نیا  بحاص  تفگ : نم  هب  وا  تسیک ؟ زا  دنفـسوگ  هّلگ  نیا  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا 

ترـضح شدوخ  ِتسود  رادید  هب  قفوم  ارم  ادـخ  ات  منک  یم  اعد  هک  تسا  لاس  هس  تدـم  نم  تسا ، هّللا ) ُلیلخ   ) دـنوادخ ِتسود 
«. منیبب ار  هّللا " لیلخ   " هک تسا  نیا  نم  يوزرآ  دیامنب ، (ع ) میهاربا

 !«. متسه میهاربا  نم  درک !  باجتسم  ار  وت  ياعد  ادخ  : » دومرف وا  هب  درک و  یمسبت  (ع ) میهاربا ترضح  هک  دوب  اجنیا 

.تفرگ شوغآ  رد  ار  (ع ) میهاربا ترضح  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  و  دز ، هقلح  درم  نآ  نامشچ  رد  کشا 

51 .داد وا  هب  ار  (ع ) میهاربا ترضح  رادید  قیفوت  درک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  ادخ  ماجنارس ، هک  دوب  لاحشوخ  رایسب  وا 

مینک اعد  هنوگ  نیا 

، اهنآ ندرک  تاعارم  اب  ات  منک  یم  لقن  رـصتخم  تروص  هب  تسا  هدـمآ  (ع ) تیب لها  نانخـس  رد  هک  ار  ندرک  اعد  بادآ  اـجنیا  رد 
.یشاب دوخ  ياهاعد  ندش  باجتسم  دهاش  رتدوز 

.دنک یم  هدامآ  رون  تاقالم  يارب  ار  وت  تسا و  رون  وضو  هک  يریگ  یم  وضو  ادتبا  . 1

ار تدوخ  ینز و  یم  رطع  . 2
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.ینک یم  وب  شوخ 

.دنک یم  فرط  رب  ار  اعد  تباجتسا  عناوم  هقدص  اریز  يراذگ ؛ یم  رانک  هقدص  يرادقم  . 3

رظن دوخ  نامهم  هب  دنوادخ  یتسه و  ادخ  نامهم  اجنآ  رد  وت  تسا و  دنوادخ  هناخ  دجـسم  اریز  يور ؛ یم  دجـسم  هب  یناوتب  رگا  . 4
.دراد یصاخ 

.ینک یم  تسد  رد  يراد  هزوریف  ای  قیقع  رتشگنا  رگا  . 4

.یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  . 5

.دنشاب یم  ناهانگ  نامه  اعد  تباجتسا  عنام  نیرت  گرزب  اریز  ینک ؛ یم  هبوت  دوخ  ناهانگ  زا  . 6

.ییوگ یم  نخس  شیوخ  يادخ  اب  مامت  ینیب  شوخ  اب  . 7

.ینک یمن  شومارف  ار  نآرق  هیآ  دص  ندناوخ  . 8

ار تدوـخ  ياـعد  ادــخ  دوـش  یم  ثعاـب  يدرک  اـعد  نارگید  يارب  رگا  هـک  ارچ  ینک ؛ یم  اـعد  دوـخ  ینید  ناردارب  هـمه  يارب  . 9
یم باجتسم  شیاعد  دیامنب  اعد  دوخ  يارب  نآ  زا  دعب  دنک و  اعد  نمؤم  لهچ  ّقح  رد  سک  ره  : » دومرف ربمایپ  اریز  دنک ، باجتسم 

«. دوش

، لد میمص  زا  يروایب و  دای  هب  ار  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  ینک  یم  یعس  ییامن و  یم  ار  دنوادخ  شیاتس  حدم و  . 10
.يروآ یم  اجب  ار  اهنآ  رکش 

رد يدایز  رثا  فیرـش  رکذ  نیا  هک  ینک ، یمن  شومارف  شیوخ ، ياعد  زا  دعب  اعد و  زا  لبق  ار  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  . 11
.دراد اعد  ندش  لوبق 

زا دـعب  رکذ  نیا  نتفگ  (ع ،) قداص ماما  هدومرف  هب  اریز  يرب ؛ یم  نایاپ  هب  هّللِاب ِ»  الا  َهَُّوقال  هّللا ُ،  َءاش  اـم   » رکذ اـب  ار  دوخ  ياـعد  . 12
52 .دراد اعد  تباجتسا  رد  يدایز  رثا  اعد ،

رصتخم دیفم و  ياهاعد  مود : لصف 

هراشا

هّجوت هتکن  هس  هب  اهاعد  نیا  ندومن  رکذ  رد  .دشاب  دـیفم  رایـسب  امـش  يارب  دـناوت  یم  هک  مزادرپ  یم  ییاهاعد  نایب  هب  لصف  نیا  رد 
: ما هدرک 

اعد ندوب  ربتعم  .فلا 
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(ع) موصعم ناماما  ای  ربمایپ و  زا  اعد  رودص  .ب 

اعد ندوب  رصتخم  .ج 

نیمه هب 
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ياهاعد مامت  نینچمه  .مدومن  يراددوخ  دوب ، هدـشن  لقن  (ع ) تیب لها  زا  ای  هدوبن و  ربتعم  دنـس  ياراد  هک  ییاـهاعد  رکذ  زا  تهج 
.دنربب هرهب  فلتخم  ياه  تصرف  رد  اهنآ  ندناوخ  زا  ناگدنناوخ  ات  دشاب  یم  رصتخم  دیفم و  باتک ، نیا 

مینادن یلو  میناوخب  ار  ییاعد  ام  هک  نیا  دشاب و  نآ  موهفم  ینعم و  هب  هجوت  اب  دیاب  ییاعد  ره  ندناوخ  متسه  دقتعم  رگید  فرط  زا 
.دراد ینازرا  ام  هب  ار  اعد  لماک  تاکرب  راثآ و  دناوت  یمن  میتفگ ، ادخ  اب  ینخس  هچ 

؛ منک رکذ  امش  يارب  ار  اهاعد  نیا  دنلب  یناعم  زا  یتفایرد  هک  ما  هدرک  شالت  روظنم  نیمه  هب 

.دیربب اهاعد  نیا  زا  ار  یفاک  هرهب  دیناوتب  هک  دیما  نآ  هب 

تکرب وزرآ و  يداش ، افـش ، شمارآ ، هبوت ، تاجن ، رکـش ، شزرمآ ، تیفاع ، ياعد  هب  ما  هدرک  رکذ  لـصف  نیا  رد  هک  ار  ییاـهاعد 
.دیناوخب زور  ره  تسا  بوخ  هک  ما  هتخادرپ  ییاهاعد  رکذ  هب  نایاپ  رد  هکنآ  نمض  .ما  هدومن  میسقت 

تیفاع ياعد 

؟ یهاوخ یم  تدوخ  يارب  ابیز  زور  کی  ایآ 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

: دسر یمن  وا  هب  ییالب  زور  نآ  رد  دناوخب  ار  اعد  نیا  راب  دص  حبص ، زامن  زا  دعب  هک  سک  ره 

.ِمیْظَْعلا ِّیلَْعلا    ِ هّللِاب ّالإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  َناک ،   ُ هّللا َءاش  ام 

53 .تسا گرزب  دنوادخ  تسد  هب  ناهج  ياه  تردق  همه  دیآ ؛ یم  دوجو  هب  دنک  هدارا  ادخ  هچنآ  ره 

نکن شومارف  ار  هدجس  رد  اعد 

: دومرف دوخ  دنزرف  هب  (ع ) داجس ماما  زور  کی 

رد و  یناوخب ) یتعکر  ود  زاـمن  ود  تسا  رتـهب  و   ) ناوخب زاـمن  تعکر  ود  ریگب ، وضو  دـمآ  شیپ  يراـتفرگ  وت  يارب  هاـگره  مرـسپ ،
وا يراتفرگ  دنوادخ  دنکب  ار  اعد  نیا  یتقو  دشاب  هتـشاد  يدیدش  يراتفرگ  هک  سک  ره  اریز  ناوخب ؛ ار  اعد  نیا  زامن ، رخآ  هدـجس 

: دزاس فرطرب  ار 

َّیَِجن ایَو  َمیهاْربإ  َلیلَخ  ایَو  ٍهَّیَلب ، ْنِم  ُءاشَی  ام  َِعفاد  ایَو  ٍهَّیِفَخ  ِّلُک  َِملاعَو  ٍألَم  ِّلُک  َدِـهاشَو  يوَْجن  ِّلُک  َعِماَس  ایَو  يوْکَـش  ِّلُک  َعِضْوَم  اـی 
ُدِجَیال يّذلاِّرَطْضُملا  ِبیرَغلا  ِقیرَْغلا  َءاعُد  ُُهتَُّوق ، ْتَفُعَضَو  ُُهتَلیح  ْتَّلَقَو  ُُهتَقاف  ْتَّدَتْشا  ْنَم  َءاعُد  َكُوعْدأ  ٍدَّمُحم ، یِفَطْـصُم  ایَو  یـسُوم 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َْتنَأ ، ّالا  ِهیف  وُه  ام  ِفْشََکل 

هورگ و ره  دـهاش  هک  یـسک  يا  يونـش ، یم  ار  اهادـص  همه  هک  یـسک  يا  دوش ، یم  هضرع  وت  هب  اه  تیاکـش  همه  هک  یـسک  يا  »
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يا (ع ،) میهاربا تسود  يا  ینک ، یم  رود  ار  اـهالب  هک  یـسک  يا  يراد ، ربـخ  یفخم  روـما  همه  زا  هـک  یـسک  يا  یتـسه ، ینمجنا 
هدنامرد تخس  تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یسک  دننام  مناوخ  یم  ار  وت  يدیزگرب ، ار  دمحم  هک  يا  (ع ،) یـسوم هدنهد  تاجن 

54 !«. نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  یهد ، تاجن  ار  وا  یناوت  یم  وت  طقف  دشاب و  یم 

؟ یشاب نمیأ  الب  عون  داتفه  زا  یهاوخ  یم  ایآ 

رد هک  وگب  ار  رکذ  نیا  راب  تفه  يزیخرب ، دوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  لبق  يدناوخ  ار  حبـص  برغم و  زامن  یتقو  دومرف : (ع ) قداص ماما 
.ِمیظَْعلا ِّیلَْعلا    ِ هّللِاب الا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ِمیْحَّرلا ال  ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  دوب : یهاوخ  نامأ  رد  الب  عون  داتفه  زا  تروص  نیا 

55 .تسا گرزب  دنوادخ  تسد  هب  ناهج  ياه  تردق  همه  نابرهم ، هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب 

نیا ندناوخ  هک  تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  رگید  تایاور  رد 

! دیریگب سامت  نم  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


56 .دوش یم  ناسنا  تداعس  ثعاب  مدرک ، رکذ  هک  یشور  هب  اعد 

57 .دوب یهاوخ  نامأ  رد  مه  ناطیش  ياه  هسوسو  رش  زا  ییوگب  راب  دص  ار  نآ  رگا  و 

ناوخب الب  ماگنه  ار  اعد  نیا  یلع ، ای 

: دناوخب تخس  تالکشم  یتخس و  ماگنه  رد  ات  داد  دای  (ع ) یلع ترضح  هب  ار  اعد  نیا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ِمیظَْعلا ِشْرَْعلا  ُبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاواـمَّسلا  ُّبر    ُ هّللا َكَراـبَتَو    ِ هّللا َناْحبُـس  ُمیظَْعلا ، ّیلَعلا    ُ هّللا ّـالإ  َهلإ  ـال  ُریبَْـکلا  ُمیلَحلا    ُ هّللا ّـالإ  َهلإ  ـال 
.َنیَملاْعلا ِّبَر    ِ هّلل  ِ ُدْمَْحلاَو

نامـسآ راگدرورپ  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  تسین ، هبترم  دنلب  يادخ  زج  ییادخ  تسین ، گرزب  رابدرب و  يادخ  زج  يدوبعم  »
58 «. تسا نایملاع  همه  راگدرورپ  هک  تسوا  صوصخم  شیاتس  تسا و  شرع  اه و 

 ! نکم شومارف  زگره  ار  اعد  نیا 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  (ع ) قداص ماما 

: ناوخب راب  هس  ماش  حبص و  رد  هراومه  نکم و  شومارف  ار  اعد  نیا 

.ُدیُرت ْنَم  اهیف  ُلَعْجَت  یّتلا  ِهَنیصَْحلا  َکِعْرِد  یف  یْنلَعْجا  َّمُهّللا 

59 .یهد یم  رارق  نآ  رد  یهاوخب  ار  سک  ره  وت  هک  هد  رارق  دوخ  تیفاع  راوتسا  هعلق  رد  ارم  ایادخ ، راب 

؟ دوش رود  تیگدنز  زا  الب  یهاوخ  یم  ایآ 

: دومرف (ع ) نانمؤم ریما  هب  ادخ  لوسر  زور  کی 

: دنک یم  رود  وت  زا  ار  الب  ادخ  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  دیآ  یم  وت  يوس  هب  الب  هک  يدید  هاگ  ره 

 .ِ هّللِاب الا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا    ِ هّللا َمِْسب 

60 .تسا گرزب  دنوادخ  تسد  هب  ناهج  ياه  تردق  همه  نابرهم ، هدنشخب و  دنوادخ  مان  هب 

دنوش یم  رود  وت  زا  اهالب  همه 

ات دناوخب  راب  هس  بش  رگا  تسا و  رود  هب  ییالب  ره  زا  بش  ات  دـناوخب  راب  هس  ار  اعد  نیا  حبـص  سک  ره  دـندومرف : (ع ) قداص ماما 
: تسا نامأ  رد  ییالب  ره  زا  حبص 
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.ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  وُهَوِءامَّسلایف  الَو  ِضْرَألا  یف  ْیَش ٌء  ِهِمْسإ  َعَم  ُّرُضَیال  يّذلا    ِ هّللا ِمِْسب 

61 «. تسا هاگآ  هدنونش و  وا  دناسرب و  نایز  دناوت  یمن  نیمز  نامسآ و  رد  زیچ  چیه  وا  مان  اب  هک  ییادخ  مان  هب  »

دنک تظفاحم  ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  ایآ 

: دندومرف (ع ) قداص ماما 

هناخ هب  ات  تسا  دنوادخ  يرادهگن  ظفح و  رد  هتـسویپ  دناوخب  ار  دحا ) هّللا  وه  لق   ) هروس راب  هد  لزنمزا ، جورخ  عقوم  هک  سک  ره 
62 .ددرگرب شا 

رکش ياعد 

شاب رازگرکش  هدنب  (ع ،) حون ترضح  دننام 

؟ یسانش یم  ار  یلامث » هزمح  وبا   » ایآ

.تسا هدرک  لقن  ام  يارب  ار  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  (ع ) داجس ماما  ياعد  هک  تسا  یسک  وا 

اًدـْبَع َناَک  ُهَّنِإ  : ) دـیامرف یم  ع )  ) حون ترـضح  دروم  رد  دـنوادخ  هک  دیـسر  هیآ  نیا  هب  نآرق  ندـناوخ  ماگنه  هزمح ، وبا  زور  کی 
.دوب يرازگرکش  هدنب  وا  اًروُکَش :)

؟ دنک یم  یفرعم  رازگرکش  هدنب  ناونع  هب  ار  (ع ) حون ترضح  دنوادخ  ارچ  هک  تفر  ورف  رکف  هب  وا 

: دومرف وا  خساپ  رد  ترضح  نآ  دومن و  (ع ) رقاب ماما  زا  ار  لاؤس  نیمه  وا 

.دناوخ یم  راب  هس  ماش ، حبص و  زور ، ره  ار  ییاعد  (ع ،) حون ترضح  هک  نیا  يارب 

: درک ضرع  هزمح  وبا 

؟ دیهد دای  ام  هب  ار  اعد  نآ  دوش  یم  ایآ 

: دومرف (ع ) داجس ماما 

: تسا نیا  اعد  نآ 

.ََکل َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْکنِم ، اهَّنإَف  اْینُدْوَأ  ٍنید  یف  ٍهَیفاع  ْوَأ  ٍهَمِْعن  ْنِم  یب  ْتَحَبْصَأ  ام  َكُدِهُْشا  ُتْحَبْصَأ ،

نآ وت  تسوت ، فطل  هب  دوش  یم  رود  نم  زا  میایند ، نید و  رد  هک  ییاـهالب  مراد و  هک  یتمعن  ره  مهد  یم  تداهـشو  مدومن  حـبص 
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63 .يرادن یکیرش  چیه  هک  یتسه  یسک 

هک ییاه  تمعن  هب  میزیخ  یم  رب  باوخ  زا  هک  حبـص  زور  ره  میریگب و  ارف  (ع ) حون ترـضح  زا  ار  ابیز  یـشیدنا  تبثم  نیا  دـیاب  اـم 
يوس هب  ار  يرتشیب  ياه  تمعن  دوش  یم  ثعاب  يرازگرکش  نیمه  هک  میروآ  اج  هب  ار  اهنآ  رکـش  مینک و  رکف  تسا  هداد  ام  هب  ادخ 

.مینک بذج  دوخ 

تاجن ياعد 

هاچ لد  رد  (ع ) فسوی ترضح  ياعد 

.دنتشگ زاب  لزنم  يوس  هب  دوخ  هتخادنا ، هاچ  رد  ار  وا  (ع ،) فسوی ترضح  ناردارب 

.دنک ادیپ  تاجن  الب  نیا  زا  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخ و  ار  شیوخ  يادخ  هاچ ، نآ  نایم  رد  (ع ) فسوی ترضح 

.تفای دوخ  رانک  رد  ار  لیئربج  ناهگان 

.دوب هدروآ  مایپ  کی  ادخ  فرط  زا  وا  يارب  لیئربج 

ایآ
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؟ دوب هچ  مایپ  نآ  دیناد  یم 

.دنک ادیپ  تاجن  هاچ  نآ  زا  دناوخب و  ار  ادخ  اعد ، نآ  اب  (ع ) فسوی ترضح  ات  دوب  اعد  کی  مایپ ، نآ  يرآ 

: تسا نیا  اعد  نآ 

َیِّلَُـصت ْنَأ  ِمارْکْإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  َضْرَألاَو ، ِتاوامّـسلا  ُعیدـَب  ُناّنَملا ، ُناّنَحلا  َْتنَأ  ّالإ  َهلإ  ـال  َدْـمَْحلا ، َکـَل  َّنأـِب  َکـُلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللأ 
.ُبِسَتْحَأ ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحَأ  ُْثیَح  ْنِم  ینَقُزْرَتَو  اجَرْخَمَو ، اجَرَف  يْرمَأ  ْنِم  َلَعْجَت  ْنَأَو  ٍدَّمُحم ، ِلآَو  ٍدَّمُحم  fe _' یلَع

ار نیمز  اه و  نامـسآ  یتسه و  ناـبرهم  وت  تسین ، وت  زج  ییادـخ  یتسه ، شیاتـس  هتـسیاش  وت  هک  مناوخ ، یم  ار  وت  نم  ایادـخ ، راـب 
یم هک  ییاج  زا  ناسرب  ارم  يزور  نک و  داجیا  یـشیاشگ  نم  راک  رد  تسرفب ، دورد  (ع ) دمحم لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  يدیرفآ ،

64 .مناد یمن  هک  ییاج  زا  مناد و 

 ! دنک یم  ادیپ  تاجن  هاچ  زا  دهد و  یم  مسق  (ع ) دمحم لآ  دمحم و  قح  هب  ار  ادخ  (ع ،) فسوی ترضح  يرآ ،

 ! ینک ادیپ  تاجن  ات  ناوخب  ار  اعد  نیا  یتفرگ  رارق  ادخ  زا  يرود  هاچ  رد  مه  وت  رگا 

ماـگنه رد  مه  وت  دوب ، هتفرگ  رارق  هاـچ  لد  رد  هک  دوب  يا  هظحل  نآ  (ع ،) فـسوی ترـضح  يارب  هظحل  نیرت  تخـس  هک  یتـسار  هب 
.تسا انیب  هدنونش و  وا  هک  نزب  ادص  خسار  يداقتعا  اب  ار  ادخ  تالکشم ، یتخس و 

نادنز رد  (ع ) فسوی ترضح  ياعد 

.دوب هدش  تخس  وا  رب  نادنز  لّمحت  رگید  دوب و  هتشذگ  (ع ) فسوی ترضح  ندوب  ینادنز  زا  يدایز  تدم 

: دومن ار  اعد  نیا  تشاذگ و  هدجس  هب  رس  وا  دش  ینالوط  (ع ) فسوی ترضح  ینادنز  تدم  نوچ  هک  دومرف  (ع ) قداص ماما 

.بوُقعَی ِْخیَّشلا  ِهْجَِوب  َْکَیلإ  ُهَّجَوَتَأ  ّینإَف  اتْوَص ، َْکَیلإ  یل  َعَفْرَت  ْنَلَف  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخَأ  ْدَق  ُبُونُّذلا  َِتناک  ْنإ  َّمُهّللأ 

وتدزن نم  يارب  ییوربآ  رگید  نم  ناهانگ  رگا  ایادخ ، راب 
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65 .مناوخ یم  ار  وت  بوقعی  مردپ  يوربآ  هب  نم  سپ  ینک ، باجتسم  ارم  ياعد  ات  تسا  هدش  عنام  هتشاذگن و 

.تخاس دازآ  نادنز  زا  ار  وا  یتدم  زا  دعب  اعد ، نیا  تکرب  هب  دنوادخ  و 

: دنناوخب هنوگ  نیا  ار  (ع ) فسوی ترضح  ياعد  ات  هدادروتسد  دوخ  نایعیش  هب  (ع ) قداص ماما 

َهَمِطافَو ٍّیلَعَو  ِهَمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِّیبَِنب  َْکَیلإ  ُهَّجَوَتَأ  ّینإَف  اتْوَص ، َْکَیلإیل  َعَفْرَت  ْنَلَف  َكَْدنِع ، یهْجَو  ْتَقَلْخَأ  ْدَـق  ُبُونُّذـلا  َِتناک  ْنإ  َّمُهّللا 
(ع) .ِهَِمئَْألاَو ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو 

هب نم  سپ  ینک ، باجتسم  ارم  ياعد  ات  تسا  هدش  عنام  تسا و  هتشاذگن  وت  دزن  نم  يارب  ییوربآ  رگید  نم  ناهانگ  رگا  ایادخ ، راب 
66 .مناوخ یم  ار  وت  (ع ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  يوربآ 

(ع) یسیع ترضح  تاجن  ياعد 

؟ درک ادیپ  تاجن  نانمشد  تسد  زا  هک  دناوخ  ار  ییاعد  هچ  (ع ) یسیع ترضح  دیناد  یم  ایآ 

؟ دهد یم  ار  امش  تجاح  دنوادخ  دیناوخب  لماک ، طیارش  اب  ار  اعد  نیا  رگا  دیناد  یم  ایآ 

: دنک یم  یفرعم  (ع ) یسیع ترضح  تاجن  ياعد  ناونع  هب  ار  اعد  نیا  مالسا  ربمایپ 

َّمُهّللا َكوُعْدَأَو  ِْرتِْولا ، ِمیظَْعلا  َکِمْـسِاب  َكوُعْدَأَو  ِدَـمَّصلا ، َکِمْـسِابَّمُهّللا  َكوُـعْدَأَو  ِّزَعَأـْلا ، ِدِـحاْولا  َکِمْـسِاب  َكوُـعْدَأ  ّینإ  َّمُهّللا 
.هیف ُْتیَْسمَأَو  ُتْحَبْصَأ  اَم  یّنَع  َفِشْکَت  ْنَأ  اهُّلُک ، َُکناکْرَأ  َتَّبَث  يّذلا  ِلاعَتُْملا  ِریبَْکلا  َکِمْسَاب 

دنلب هک  یـسک  يا  گرزب ، يا  یتسه ، هدوب و  هشیمه  هک  يا  اـناوت ، يا  هناـگی ، يا  مناوخ : یم  تیاـه  مسا  هب  ار  وت  نم  ایادـخ ، راـب 
67 .امرف فرطرب  ماش ، حبص و  رد  ارم  ياه  يراتفرگ  یتسه ، هبترم 

هبوت ياعد 

؟ دش لوبق  هنوگچ  (ع ) مدآ ترضح  هبوت 

.دنک لوبق  ار  وا  هبوت  تفرگ  میمصت  دنوادخ  هک  نیا  ات  درک  يدایز  هیرگ  دش  هدنار  تشهب  زا  (ع ) مدآ ترضح  هک  یتقو 

: دومرف (ع ) رقاب ماما 

: دش لوبق  وا  هبوت  دناوخ  ار  اعد  نیا  وا  هک  یتقو  دروآ و  ار  اعد  نیا  (ع ) مدآ ترضح  يارب  ادخ  فرط  زا  لیئربج 

ُْتلِمَع ّینإ  َّمُهّللا  َْتنَأ ، ّالإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَیال  ُهَّنإَف  یل  ْرِفْغاَف  یـسْفَن  ُتْمَلَظَو  ًءوُس  ُْتلِمَع  َكِدْـمَِحبَو ، َکَناْحبُـس  َْتنأ ، ّالإ  َهلإ  ـال  َّمُهّللا 
.َنیِِرفاْغلا ُْریَخ  َکَّنإ  یل ، ْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظَو  ًءوُس 
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سپ مدرک  ملظ  دوخ  هب  مدرک و  هانگ  نم  یتسه ، شیاتس  هتـسیاش  وت  یتسه و  هّزنم  یبیع  ره  زا  وت  تسین ، وت  زج  ییادخ  ایادخ ، راب 
هدنشخب نم  هک  ياشخبب  مهانگ  سپ  مدرک  ملظ  مدوخ  هب  نم  مدرک و  هانگ  نم  دشخبن ، ار  مهانگ  وت  زج  یـسک  هک  ياشخبب  مهانگ 

68 .مسانش یمن  وت  یبوخ  هب  يا 

شمارآ ياعد 

میسر یم  شمارآ  هب  هنوگ  نیا  ام 

: دومرف درک و  ور  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  (ع ) رقاب ماما  زور  کی 

یتخس طیارـش  رد  هاگره  ام  هک  شاب  هاگآ  یناوخب ؟ ار  نآ  یگدنز  تخـس  طیارـش  رد  ات  مهدب  دای  وت  هب  ار  ییاعد  یهاوخ  یم  ایآ 
: میناوخ یم  ار  اعد  نیا  میریگ  یم  رارق 

عفر اجنیا  رد   ) یب ْلَعْفاَو  ٍدَّمُحم ، ِلآَو  ٍدَّمُحم  یلَع  ِّلَص  ، ٍ ْیَـش ء ِلُک  َدـَْعب  یقاب  ایَو  ْیَـش ٍء ، ِّلُک  َنِّوَکُم  ایَو  یَـش ٍء ، ِّلُک  َْلبَق  اـِنئاک  اـی 
(. یهاوخ یم  ادخ  زا  ار  دوخ  يراتفرگ 

لآ دمحم و  رب  دوب ، یهاوخ  یقاب  زیچ ، همه  ندش  انف  زا  دعب  هک  يا  زیچ ، همه  هدننیرفآ  يا  يا ، هدوب  زیچ  همه  زا  لبق  هک  یـسک  يا 
69 ...تسرف دورد  دمحم 

.دنسرب شمارآ  هب  ات  دنناوخب  ار  اعد  نیا  دنوش  یم  وربور  تالکشم  اب  هک  یماگنه  رد  (ع ) تیب لها  نایعیش  هک  تسا  هتسیاش  رایسب 

ًًًوگب راب  داتفه  ار  اعد  نیا 

: دومرف یلامث » هزمح  وبا   » هب (ع ) رقاب ماما 

هب ور  دوخ  هناخ  تولخ  ياج  رد  سپ  تفرگ  ارف  ار  تدوجو  بارطـضا ، سرت و  هک  یتفرگ  رارق  یطیارـش  رد  هاگ  ره  هزمح ، ابا  يا 
: ناوخب ار  اعد  نیا  راب  داتفه  دش  مامت  وت  زامن  هک  یماگنه  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  تسیاب و  هلبق 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ایَو  َنیبِساْحلا ، َعَرْسَأ  ایَو  َنیعِماّسلا ، َعَمْسَأ  ایَو  َنیرِظاّنلا ، َرَْصبأ  ای 

نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  نارگ ، هبساحم  نیرتعیرس  يا  نایاونش ، نیرتاونش  يا  نایانیب ، نیرتانیب  يا 

70 .دوش یم  عفر  وت  لکشم  يدوزب  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  ار  شیوخ  لکشم  عفر  یناوخ  یم  ار  اعد  نیا  هک  راب  ره  رد  و 

افش ياعد 

ناوخب ار  اعد  نیا  بش  زامن  رد 

: دیوگ یم  راّمع » نب  سنوی  »
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نآ زا  ات  دنهدب  شزومآ  نم  هب  ار  ییاعد  متـساوخ  وا  زا  مدـمآ و  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  سپ  مدوب  هدـش  التبم  يرامیب  کی  هب  نم 
.منک ادیپ  افش  يرامیب 

: دومرف نم  هب  ترضح  نآ 

71 .وش بش  زامن  ندناوخ  لوغشم  ریگب و  وضو  زیخرب و  تشذگ ، بش  زا  موس  ود  هک  یماگنه 

: یناوخ یم  ار  اعد  نیا  مود ، تعکر  مود  هدجس  رد  رتو ،) عفش و  زامن  زا  لبق   ) یناوخ یم  ار  مراهچ  زامن  هک  یتقو 

اْینُّدـلا ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعاَو  ٍدَّمُحم ، ِلآَو  ٍدَّمُحم  یلَع  ِّلَص  ِتاْریَْخلا ، َیِطْعُم  ای  ِتاوَعَّدـلا  َعِماس  ای  ُمیحَر ، اـی  ُنمْحَر  اـی  ُمیظَع ، اـی  ُّیلَع  اـی 
ُهَّنإَف يرب ) یم  مان  ار  دوخ  يرامیب  و   ) َعَجَْولا اذه  یّنَع  ْبِهْذَأَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدلا  َّرَش  یّنَع  ْفِرْـصاَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِهَرِخآلاَو 

.ینَنَزْحَأَو ینَظاغ  ْدَق 

دمحم لآ  دمحم و  رب  اه ، یبوخ  همه  هدننک  اطع  يا  اهاعد ، هدنونش  يا  نابرهم ،  هدنشخب و  يا  گرزب ، يادخ  يا  هبترم ، یلاع  يا 
ایند ّرش  نک ، تیانع  نم  هب  دوخ ، مرک  هزادنا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تسرفب و  دورد 
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ارم هداد و  مرازآ  يراـمیب  نیا  هـک  يرب ) یم  ماـن  ار  دوـخ  يراـمیب   ) هدـب افـش  ارم  يراـمیب  نـیا  و  نادرگب ، رود  نـم  زا  ار  ترخآ  و 
.تسا هدرک  كانهودنا 

72 .متفرگ افش  يرامیب  نآ  زا  يدوز  هب  مدناوخ و  ار  اعد  نیا  نم  دیوگ  یم  راّمع  نب  سنوی 

دنداد افش  ارم  هک  ییاه  مدنگ 

: دیوگ یم  ّیقدنخ » دوواد  »

.مدوب هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  يدایز  تدم  مدوب و  هدش  التبم  یتخس  يرامیب  هب  نم 

.تشون نم  يارب  يا  همان  دش و  علطم  نم  يرامیب  زا  (ع ) قداص ماما 

.مدومن زاب  ار  نآ  سپس  مداهن و  مشچ  رب  هدیسوب و  ار  نآ  دیسر  متسد  هب  ترضح  نآ  همان  یتقو 

.دوب هتشون  يونعم  هخسن  کی  نم  يرامیب  يارب  (ع ) قداص ماما 

؟ يوش ربخ  اب  هخسن  نیا  زا  یهاوخ  یم  ایآ 

: دوب هتشون  نم  هب  باطخ  همان ، نآ  رد  (ع ) ترضح نآ 

ار اعد  نیا  نک و  نهپ  دوخ  هنیس  يور  رب  ار  اه  مدنگ  نآ  باوخب و  تشپ  هب  دوخ  رتسب  رد  نک و  هیهت  مدنگ  مرگ ) ولیک  هس   ) رادقم
: ناوخب

یلَع َکَتَفیلَخ  ُهَْتلَعَجَو  ِضْرَألا ، ِیف  َُهل  َْتنَّکَمَو  ٍّرُـض ، ْنِم  ِِهب  اـم  َْتفَـشَک  ُّرَطْـضُْملا  ِِهب  َکـَلَأَس  اذإ  يّذـلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللا 
.یتَّلِع ْنِم  ینَیفاُعت  ْنَأَو  ٍدّمُحم ، ِلآَو  ٍدَّمُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َکِْقلَخ ،

ار شیاـعد  دـناوخب  مسا  نآ  هب  ار  وت  ناـمز ) ماـما   ) یقیقح ّرطـضم  نوـچ  هک  مناوـخ  یم  یمـسا  نآ  قـح  هب  ار  وـت  نم  ایادـخ ، راـب 
افش يرامیب  نیا  زا  ارم  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  ینک ، یم  ّطلـسم  نیمز  مامت  رب  ار  وا  ینک و  یم  باجتـسم 

.هدب

ياه مدنگ  همه  هاگنآ  نیـشنب ، تسا ، هدش  شخپ  وت  هنیـس  يور  رب  اه  مدنگ  نیا  هک  یلاح  رد  يدناوخ ، ار  اعد  نیا  هک  نیا  زا  دـعب 
هرابود نک و  عمج  ار  دوخ  فارطا 
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.ناوخب ار  اعد  نیا 

ره ناوخب و  ار  اـعد  ناـمه  زین  تمـسق  ره  هب  نک و  میـسقت  مرگ ) تمـسق 750  ره   ) نزو مه  تمـسق  راهچ  هب  ار  اه  مدنگ  نآ  دـعب 
.هدب ریقف  کی  هب  ار  اه  مدنگ  نآ  زا  تمسق 

هدع هب  ار  اعد  نیا  نم  نآ  زا  دـعب  متفرگ و  افـش  دوخ  يرامیب  زا  تعرـس  هب  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دـیوگ  یم  ّیقدـنخ  دوواد 
73 .دنتفرگ هجیتن  راک  نیا  زا  مه  اهنآ  همه  مداد و  دای  يدایز 

 ! مرتحم هدنناوخ 

یم هک  ییارقف  نآ  اریز  دـینک ، هدافتـسا  مدـنگ  ياج  هب  جـنرب  زا  دـیناوت  یم  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  امـش  ياذـغ  نیرتشیب  جـنرب ، رگا 
.دنهد یم  رارق  هدافتسا  دروم  مدنگ  زا  رت  تحار  ار  جنرب  یهدب  اذغ  اهنآ  هب  یهاوخ 

نیرتهب دـیاب  دـشن ، بوخ  میرامیب  ارچ  هک  ینک  هلگ  دـعب  ینک و  هدافتـسا  راک  نیا  يارب  ار  تمیق  نازرا  ینپوک و  جـنرب  دـنکن  هتبلا 
.ینک هیهت  راک  نیا  يارب  تسا  دوجوم  رازاب  رد  هک  ار  یجنرب 

يرامیب ره  يافش  يارب  ییاعد 

: دندومرف (ع ) اضر ماما 

: دیناوخب ار  اعد  نیا  يرامیب  ره  زا  نتفای  افش  يارب 

74 .َءافِّشلا یعَجَو  یلَع  ْلِْزنَأَو  ِِهلآَو ، ٍدّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِءاّدلا ، َبِهْذُمَو  ِءافِّشلا ، َلِْزنُم  ای 

.هدب افش  ارم  يرامیب  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ینک ، یم  فرط  رب  ار  درد  یهد و  یم  ءافش  هک  یسک  يا 

يداش ياعد 

وگب يداش  بذج  يارب  ار  هّللا  مسب 

: دومرف (ع ) مظاک ماما 

دنوادخ هک  ِمیحَّرلا » ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  : » دیوگب راب  هس  دریگب و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  سپ  دوش ، كانمغ  یـصخش  هاگ  ره 
75 .دزاس یم  فرط  رب  ار  وا  هودنا  مغ و 

دیآ یم  وت  بلق  هب  يداش 

: دومرف دومن و  دوخ  نارای  هب  ور  ربمایپ 
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: دیامن یم  فرط  رب  ار  وا  مغ  دنوادخ  دناوخب ، ار  اعد  نیا  دوش و  التبم  هودنا  مغ و  هب  هک  سک  ره 

ِِهب َْتیَّمَس  ٍمْسا  ِّلُِکب  َُکلَأْسَأ  َِکئاضَق ، یف  ٌلْدَع  َکِمْکُح ، یف  ٍضام  َكِدَِیب ، یتَیـصان  َِکتَمَأ ، ُْنباَو  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع  ّینإ  َّمُهّللأ 
َرُونَو یْبلَق  َعیبَر  َنآرُْقلا  َلَعْجَت  ْنَأ  َكَدـْنِع ، ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  َتَْرثْأَتْـسا  ِوَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  ادَـحَأ  ُهَتْمَّلَع  ْوأ  َکـِباتِک  یف  ُهَْتلَْزنَأَو  َکَـسْفَن 

.یّمَه َباهَذَو  ینْزُح  َءالَجَو  يرْدَص 

وت دوش ، یم  نامه  یهد  نامرف  هچ  ره  وت  تسوت ، تسد  هب  مرایتخا  متـسه ، وت  زینک  دنزرف  وت و  هدنب  دنزرف  وت ، هدنب  نم  ایادـخ ، راب 
دای تبوخ  ناگدـنب  هب  ای  يدرک و  لزاـن  نآرق  رد  هک  ییاـه  مسا  نآ  مناوخ ، یم  يداد  رارق  تدوخ  يارب  هک  ییاـه  مسا  همه  هب  ار 
مغ نتفر  نیب  زا  ثعاب  ما و  هنیس  رون  نم و  لد  راهب  ار  نآرق  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يا ، هدرک  یفخم  تدوخ  بیغ  ملع  رد  ای  يداد و 

76 .یهد رارق  مهودنا  و 

مغ عفر  يارب  اعد  زامن و  هب  هانپ 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

نآزا دعب  ناوخب و  ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  و  ریگب ) مه  وضو  و   ) امن لسغ  يدـش  هودـنا  مغ و  راچد  نوچ 
: ناوخب یسرکلا » هیآ   » اب هارمه  ار  قلف »  » و سان »  » هروس

يّذلا ُدَمَّصلا  ُدَحألا  ُدِـحاْولا    ُ هّللا ای  یّمَغ ، ْفِشْکاَو  یّمَه  ْجِّرَف  امُهَمیحَرَو ، ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  َنمْحَر  ای  ِّمَغلا ، َفِشاک  ایَو  ِّمَْهلا ، َجِراف  ای 
.یتَّیلَِبب ْبَهْذاَو  ینْرِّهَطَو  ینْمِصْعِإ  ُدَحَأ ، اوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل 

فرط رب  ار  مهودنا  مغ و  یتسه ، نابرهم  هدنشخب و  ترخآ  ایند و  رد  هک  یسک  يا  ینک ، یم  فرطرب  ار  هودنا  مغ و  هک  یـسک  يا 
یب هناگی و  يادخ  يا  امن ،
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نم زا  ار  الب  نیا  نک و  مکاپ  ناهانگ  زا  امن و  تظفاحم  ارم  يرادن ، يدننامه  وت  يا ، هدوبن  مه  یسک  دنزرف  يرادن و  دنزرف  هک  زاین 
77 .نادرگب رود 

نک رارکت  ار  رکذ  نیا  مرسپ ،

؟ یناوخب دیاب  ار  ییاعد  هچ  عقوم  نآ  رد  یناد  یم  ایآ  يا ، هدش  راتفرگ  هودنا  مغ و  هب  لاح  هب  ات  امتح 

؟ ینک لمع  (ع ) مظاک ماما  روتسد  هب  یلیام  ایآ 

78 «. ُمیحَر ای  ُفوُؤَر  ای  : » نک رارکت  دایز  ار  رکذ  نیا  مرسپ ، يا  دندومرف : نینچ  نیا  دوخ  دنزرف  هب  هودنا  عفر  يارب  ترضح  نآ 

زا ار  هصغ  مغ و  دـهد و  یم  ار  وت  باوج  مه  وا  هدنـشخب ،» نابرهم و  يادـخ  يا  : » ینز یم  ادـص  هنوگ  نیا  ار  ادـخ  وت  یتقو  يرآ ،
.دناشن یم  وت  بلق  رد  ار  يداش  دنک و  یم  نوریب  تلد 

وزرآ ياعد 

دهدب ار  تباوج  ادخ  هک  منک  یم  تنامض  نم 

: دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  (ع ) رقاب ماما 

: دهدب ار  وت  تجاح  لاعتم  يادخ  يدناوخ  ار  اعد  نیا  نوچ  هک  منک  یم  تنامض  نم  هک  ارچ  ناوخب  ار  اعد  نیا 

.یل اهَْتیَضَق  اَّمل  ٍدّمَُحم  ِلآَو  ٍدّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسأَف  یتَجاح ، ُمَْلعَت  ْدَق  یتَِبلَط ، یلَع  ُرِداْقلا  َْتنَأَو  یتَمِْعن  ُِّیلَو  َْتنأ  َّمُهّللأ 

هب ار  وت  نم  سپ  یناد  یم  مه  ارم  هتـساوخ  یهدب ، ارم  تجاح  یناوت  یم  يداد و  ناوارف  ياه  تمعن  نم  هب  هک  يدوب  وت  ایادخ ، راب 
79 .یهدب ارم  ياه  تجاح  هک  مناوخ  یم  دمحم  لآ  دمحم و  قح 

یناوخب ار  (ع ) داوج ماما  همان  یهاوخ  یم 

: دیوگ یم  لیَُضف » نب  دمحم  »

اعد نآ  مراد  مهم  ياه  تجاح  هک  یعقوم  رد  ات  دـسیونب  نم  يارب  ییاعد  هک  متـساوخ  وا  زا  متـشون و  (ع ) داوج ماما  هب  يا  همان  نم 
.مناوخب ار 

: تشون نم  باوج  رد  (ع ) داوج ماما 

.دنک یم  هدروآرب  ار  تتجاح  دنوادخ  هک  هاوخب ؛ ار  دوخ  تجاح  نآ  زا  دعب  ناوخب و  ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره 

: تسا نیا  اعد  نآ  و 
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.اْئیَش ِِهب  ُكِرْشُأ  ُمیحَّرلا ال  ُنمْحَّرلا  ّیبَر ، هّللا ُ،   ،ُ ، هّللا هّللا ُ، 

80 .مناد یم  هناگی  ار  وا  منک و  یم  يرود  وا  هب  تبسن  كرش  زا  نم  هدنشخب ، نابرهم و  يادخ  تسا ، نم  راگدرورپ  دنوادخ 

يوش یمن  دیما  ان  اعد  نیا  اب 

 ! دیهدب دای  نم  هب  صوصخم  ییاعد  هک  تشاد  هضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ و  ناشیا  تمدخ  (ع ) يداه ماما  نارای  زا  یکی 

: دندومرف هداد و  دای  وا  هب  ار  اعد  نیا  ماما 

81 .دنکن شدیما  ان  دناوخب ، اعد  نیا  اب  ار  وا  هک  سک  ره  ات  ما  هتساوخ  لاعتم  يادخ  زا  نم 

ْنِم ُهَتْقَلَخ  ْنَم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُدَحَأ ،   ُ هّللا وُه  ْنَم  ای  ُدَحَأ ، ای  ُدِحاو  ایَو  ُدَنَّسلاَو ، یفْهَک  ایَو  ُدَمَتْعُْملاَو ، یئاجَر  ایَو  ِدَدـُْعلا ، َنوُد  یتَّدُـع  ای 
(. دنک رکذ  ار  دوخ  ياه  تجاح  اجنیا   ) یب َلَعْفَت  ْنَأَو  ْمِِهتَعامَج  fe _' یلَع َیّلَُصت  ْنَأ  ادَحَأ ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  یف  ْلَعْجَت  َْملَو  َکِْقلَخ 

وت هناگی ، يا  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  نم  هک  یسک  يا  منک ، یم  دامتعا  وت  هب  نم  هک  یسک  يا  نم ، دیما  يا  نم ، هیامرـس  هریخذ و  يا 
دورد ناـنآ  هـمه  رب  سپ  يا ، هدادـن  ماـقم  اـهنآ  دــننام  ار  سک  چــیه  يدــیرفآ و  ار  اـهنآ  هـک  یناـسک  نآ  قـح  هـب  مناوـخ  یم  ار 

82 ...تسرفب

ماقم هک  دنـشاب  یم  (ع ) موصعم هدراهچ  تسا  هدادن  رارق  نانآ  دننام  ار  سک  چـیه  دـنوادخ  هک  یناسک  زا  روظنم  هک  یناد  یم  وت  و 
رتالاب ءایلوا  ءایبنا و  همه  زا  اهنآ 
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.تسا

اونـش وا  هک  دناسر  یم  تیوزرآ  هب  ار  وت  دونـش و  یم  ار  تیاعد  ادخ  یهد  یم  مسق  اهنآ  قح  هب  ار  ادخ  یتقو  هک  تسا  نیمه  يارب 
.تسانیب و 

تکرب ياعد 

؟ يا هدش  ادیپ  مک  ردق  نیا  ارچ 

.دمآ یمن  دجسم  هب  دایز  دوب و  هدش  ادیپ  مک  حالطصا ، هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  هک  دوب  يزور  دنچ 

.دمآ دجسم  هب  ترضح  رادید  يارب  وا  نیمه  يارب  دریگ ؛ یم  ار  امش  غارس  ربمایپ  هک  دنداد  ربخ  درم  نآ  هب 

؟ ییآ یم  دجسم  هب  رتمک  تسا  هدش  هچ  هک  درک  لاؤس  وا  زا  ربمایپ 

.تسا هدرک  لکشم  نم  رب  ار  یگدنز  رقف ، يرامیب و  هک  تفگ  باوج  رد  وا 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 

؟ دنک بذج  وت  يوس  هب  ار  تورث  یتمالس و  دزاس و  رود  وت  زا  ار  رقف  يرامیب و  هک  مهدب  دای  وت  هب  ییاعد  یهاوخ  یم  ایآ 

: تفگ ناشیا  باوج  رد  دیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  هک  یلاح  رد  درم  نآ 

.دیهدب دای  نم  هب  ار  اعد  نآ  ادخ ، لوسر  يا  يرآ ،

: دومرف ربمایپ 

: ناوخب ار  اعد  نیا 

ٌِّیلَو َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  یف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  اَدلَو  الَو  ًهَبِحاص  ْذِخَّتی  َْمل  يّذلا    ِ هّلل ُدْـمَْحلاَو  ُتوُمَیال ، يّذـلا  ِّیَْحلا  َیلَع  ُْتلَّکَوَت 
.اریبْکَت ُهْرِّبَکَو  ِّلُذلا  َنِم 

درادن و يدـنزرف  کیرـش و  هک  تسا  ییادـخ  صوصخم  شیاتـس  دریم ، یمن  تسا و  هدـنز  هراومه  هک  منک  یم  لّکوت  ییادـخ  هب 
.رامش گرزب  تیاهن  یب  ار  وا  دشاب و  هتشاد  وا  هب  زاین  هک  تسین  يرادهگن  وا  يارب 

.تفر نوریب  دجسم  زا  درک و  یظفاحادخ  ربمایپ  اب  دومن ، ظفح  ار  اعد  نیا  درم  نآ 

.تشاد بل  هب  نیشنلد  يدنخبل  هک  یلاح  رد  دمآ ، ربمایپ  دجسم  هب  درم  نآ  راب  رگید  تشذگ و  یتدم 
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رقف يرامیب و  ادخ ، لوسر  يا  تشاد : هضرع  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  وا 
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83 .دیداد دای  نم  هب  امش  هک  دوب  ییاعد  تکرب  هب  نیا  دش و  فرط  رب  نم  زا 

مدیدن ار  یتسد  گنت  رقف و  يور  رگید 

: دیوگ یم  تسا  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  هک  ریصب » وبا  »

ترـضح نآ  زا  مورب و  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  متفرگ  میمـصت  نیمه  يارب  دوب ، هدرک  تخـس  نم  رب  ار  یگدـنز  یتسدـگنت ، رقف و 
.دوش دایز  نم  يزور  هک  دهد  دای  نم  هب  ییاعد  ات  مهاوخب 

: مناوخب هدجس  رد  بش  زامن  زا  دعب  ات  داد  دای  نم  هب  ار  اعد  نیا  (ع ) قداص ماما 

، َِکلَِبق ْنِم  اقْزِر  یل  ْبِّبَـسَو  َِکقْزِر ، ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  یْنقُزُْرا  یجَتُْرم ، َْریَخَو  یطْعَأ ، ْنَم  َعَسْوَأ  ایَو  ٍلُوئْـسَم ، َْریَخ  اـیَو  ٍّوُعْدَـم ، َْریَخ  اـی 
.ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ 

رتشیب همه  زا  تیاطع  هک  يا  دوش ، یم  ییادـگ  تا  هناخ  برد  هب  هک  یـسک  نیرتهب  يا  يوش ، یم  هدز  ادـص  هک  یـسک  نیرتهب  يا 
رب وت  هک  زاس ، مهارف  میزور  يارب  يا  هلیـسو  تدوخ  فرط  زا  نک و  دایز  میزور  یتسه ، نم  دیما  هیام  هک  یـسک  نیرتهب  يا  تسا ،

.یتسه اناوت  يراک  ره 

84 .ما هدیدن  ار  یتسدگنت  رقف و  يور  رگید  ما  هدرک  عورش  ار  اعد  نیا  ندناوخ  هک  ینامز  نآ  زا  دیوگ : یم  ریصب  وبا 

ناوخب ار  اعد  نیا  یلع ، ای 

.مراد يدایز  ضرق  نم  ادخ ، لوسر  يا  هک  تشاد  هضرع  ربمایپ  هب  (ع ،) یلع ترضح 

: دومرف وا  هب  ربمایپ 

: دنک یم  ادا  ار  نآ  ادخ  دشاب  مه  دایز  رایسب  وت  ضرق  رگا  هک  ناوخب ، ار  اعد  نیا  یلع ، ای 

.َكاوِس ْنَّمَع  َِکلْضَِفبَو  َکِمارَح ، ْنَع  َِکلالَِحب  یِننْغأ  َمُّهّللأ 

85 .نادرگب زاین  یب  نارگید ، زا  دوخ  فطل  لضف و  اب  نک و  زاین  یب  مارح  زا  تدوخ  لالح  يزور  اب  ارم  ایادخ ،

: منک لقن  امش  يارب  ار  دشاب  یم  هعیش  گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  ییاهب  خیش  نخس  اجنیا  رد  مدید  بسانم 

: دنک یم  لقن  نینچ  وا 

.دیسر یم  الط  لاقثم  هب 1500  نم  يراکهدب  مدوب ، هدش  يدایز  رایسب  ضرق  ياراد  نم 

دندروآ و یم  راشف  نم  هب  ناراکهدب 
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.مدرک اعد  نیا  ندناوخ  هب  عورش  نیمه  يارب  مدوب  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  نم 

.مدناوخ یم  ار  اعد  نیا  مه  رگید  ياهزامن  زا  دعب  یهاگ  مدرک و  یم  رارکت  ار  اعد  نیا  حبص  زامن  زا  دعب  زور  ره 

.داد ارم  ياه  ضرق  همه  دنوادخ  مدرک  یمن  رواب  ًالصا  هک  یهار  زا  هاتوک  یتدم  زا  دعب 

تازجعم زا  یکی  ناونع  هب  اعد  نیا  زا  ءاملع  زا  یکی  یتح  دنا و  هدیسر  هجیتن  هب  دنا و  هداد  ماجنا  ار  ربمایپ  روتـسد  نیا  يدایز  دارفا 
.دومن یم  دای  ترضح 

متسه نانابرهم  نیرت  نابرهم  نم 

: تفگ یم  راب  تفه  لاح  نآ  رد  تفر و  یم  هدجس  هب  دبلطب ، ار  یتجاح  ادخ  زا  دنک و  اعد  تساوخ  یم  هاگره  (ع ) رقاب ماما 

(. نانابرهم نیرت  نابرهم  يا   ) َنیمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای 

: دندومرف (ع ) قداص ماما 

دوخ تجاح  متـسه ، نانابرهم  نیرت  نابرهم  نآ  نم  : » دنک یم  باطخ  نمؤم  نآ  هب  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  ینمؤم  ره 
86 «. وگب ار 

ناوخب ار  اعد  نیا  زامن  هدجس  رد 

هدجـس رد  هک  یماگنه  بجاو ، زامن  رد  دوش  دایز  تیگدنز  تکرب  هک  نیا  يارب  دـنداد  روتـسد  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  (ع ) رقاب ماما 
: ناوخب ار  اعد  نیا  یتسه 

.ِمیظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  َکَّنإَف  ِعِساْولا  َِکلْضَف  ْنِم  یلایَع  ْقُزُْراَو  یْنقُزُْرا  َنیطْعُْملا ، َْریَخ  ایَو  َنیلُوئْسَْملا  َْریَخ  ای 

، هدـب يزور  ما  هداوناخ  نم و  هب  دوخ  دایز  لضفزا  هدـننک ، اطع  نیرتهب  يا  دوش ، یم  ییادـگ  تا  هناخ  رد  هب  هک  یـسک  نیرتهب  يا 
87 .یتسه گرزب  لضف  بحاص  وت  هک 

؟ یبای ناما  رقف  زا  یهاوخ  یم  ایآ 

: دندومرف ربمایپ 

هدوشگ وا  يوس  هب  تشهب  ياـهرد  دروآ و  يور  وا  هب  تورث  دوـش ، ناـما  رد  رقف  زا  دـیوگب  ار  رکذ  نیا  راـب  دـص  زور  ره  سک  ره 
: ددرگ

.ُنیبُْملا ُّقَْحلا  ُِکلَْملا    ُ هّللا ّالإ  َهلإ  ال 
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88 .تسراکشآ قح و  نارمکح  هک  ییادخ  نامه  تسین ، ادخ  زج  يدوبعم 

مدرک رارف  دادغب  زا  ناراکهدب  سرت  زا 

: دیوگ یم  دلاخ » نب  نیسح  »

یم راشف  نم  هب  دوخ  لوپ  نتفرگ  يارب  ناراکبلط  .مدوب  هدـش  يداـیز  رایـسب  ضرق  ياراد  مدرک و  یم  یگدـنز  دادـغب  رهـش  رد  نم 
.دندروآ

یگدنز لکشم  يارب  یّلح  هار  ترضح  نآ  زا  منیبب و  ار  (ع ) مظاک ماما  مناوتب  دیاش  ات  متفر  جح  هب  هنایفخم  نم  دوب و  هدش  جح  مایا 
.مریگب دوخ 

حیـضوت ماما  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  عاضوا  متـشون و  ناشیا  يارب  يا  همان  نیمه  يارب  .مدـشن  ترـضح  نآ  رادـید  هب  قفوم  نم  یلو 
.مداد

.دوب هدش  هتشون  ییاعد  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  ترضح  نآ  زا  يا  همان  یتدم  زا  دعب 

.مناوخب راب  هس  زامن ، ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  هک  دندوب  هداد  روتسد  (ع ) مظاک ماما 

.دش هار  هب  ور  میگدنز  عضو  دش و  ادا  نم  ياه  ضرق  همه  اعد ، نیا  تکرب  هب  مدناوخ و  ار  اعد  نیا  یتدم  نم 

: دوب نینچ  اعد  نآ 

َهلإ ِّقَِحب ال  َْتنَأ ، ّالإ  َهلإ  ِالب  َُکلَأْسأ  ّینإ  َّمُهّللا  َْتنَأ ، ّالإ  َهلا  ِالب  ینَمَحْرَت  ْنَأ  َْتنَأ ، ّالا  َهلإ  ِّقَِحب ال  َْتنَأ ، ّالإ  َهلإ  ِالب  َکـُلَأْسأ  ّینإ  َّمُهّللا 
.َْتنَأ ّالإ  َهلإ  ِالب  یل  َرِفْغَت  ْنَأ  َْتنَأ  ّالإ  َهلإ  ِّقَِحب ال  َْتنَأ  ّالإ  َهلإ  ِالب  َُکلَأْسأ  ّینإ  َّمُهّللا  َْتنَأ ، ّالإ  َهلا  ِالب  یّنَع  َیِضْرَت  ْنَأ  َْتنَأ ، ّالإ 

هک یـسک  يا  ایادـخ ، راب  ینک ، محر  نم  هب  تیگناگی  قح  هب  هک  مناوخ  یم  ار  وت  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  یـسک  يا  ایادـخ ، راب 
زج يدوبعم 
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یم ار  وت  تسین  وت  زج  يدوبعم  هک  یـسک  يا  ایادـخ ، راـب  يوش ، یـضار  نم  زا  تیگناـگی  قـح  هب  هک  مناوـخ  یم  ار  وـت  تسین  وـت 
89 .یشخبب ار  مناهانگ  تیگناگی  قح  هب  هک  مناوخ 

شزرمآ ياعد 

دشاب یم  ادخ  زا  ترفغم  بلط  اعد  نیرتهب 

90 «. دشاب یم  ناهانگ  زا  رافغتسا  اعد ، نیرتهب  : » دندومرف ادخ  لوسر 

.دشخبب ار  وا  هانگ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ناسنا  ینعی  رافغتسا 

ناشخرد و رایـسب  دور  یم  اه  نامـسآ  يوس  هب  وا  لامعا  هدنورپ  هک  یتقو  دیامنب ، ار  دوخ  ناهانگ  شزرمآ  بلط  دایز  هک  يا  هدـنب 
.تسا ینارون 

91 .درک یم  رارکت  ار  ِْهَیلإ » ُبُوتَأ   » راب داتفه  مه  نآ  زا  دعب  تفگ و  یم  هّللا » ُرِفْغَتْسَأ   » راب داتفه  يزور  ربمایپ 

دینک شزرمآ  بلط  بجاو ، زامن  زا  دعب 

: دومرف (ع ) رقاب ماما 

یم ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـناوخب ، راب  هس  ار  اـعد  نیا  دزیخرب  دوخ  ياـج  زا  هکنیا  زا  لـبق  دوخ ، بجاو  زاـمن  زا  دـعب  هک  سک  ره 
: دشخب

.ِْهَیلإ ُبُوتَأَو  ِمارْکْإلاَو  ِلالَْجلا  وُذ  ُموُّیَْقلا ، ُّیَْحلا  َوُه  ّالإ  َهلإ  يّذلا ال    َ هّللا ُرِفْغَتْسَأ 

یم زاـب  وا  يوـس  هب  تسا و  مرک  لـها  دراد و  ییاـبیز  تافـص  تسا ، رادـیاپ  هدـنز و  هک  ییادـخ  منک ، یم  شزرمآ  بـلط  ادـخ  زا 
92 .مدرگ

دیناوخب زور  ره  تسا  بوخ  هک  ییاهاعد 

؟ دشاب رتشیب  مدرم  همه  زا  وت  باوث  یهاوخ  یم  ایآ 

: دومرف ادخ  لوسر 

يوس هب  ار  يرتشیب  باوث  دوب و  دهاوخ  رترب  مدرم  همه  زا  ادخ  دزن  دـیوگب ، راب  هد  برغم  حبـص و  زامن  زا  دـعب  ار  اعد  نیا  سک  ره 
.دومن دهاوخ  بذج  دوخ 

َوُهَو ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَیـال ، ٌّیَح  َوُـهَو  ییُْحیَو  ُتیُمیَو  ُتیُمیَو  ییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُکـْلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ـال  ُهَدْـحَو    ُ هـّللا ّـالا  َهـلا  ـال 
.ٌریدَق یَش ٍء  ِّلُک  fe _' یلَع
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دنک یم  هدنز  تسا ، وا  صوصخم  شیاتس  تسوا و  نآ  زا  ناهج  ییاراد  تسین ، وا  يارب  یکیرش  تسین ، هناگی  يادخ  زج  يدوبعم 
يراـکره رب  تسا و  وا  تسد  هب  اـهریخ  همه  دریم ، یمن  زگره  هک  تسا  يا  هدـنز  وا  دـنک و  یم  هدـنز  دـناریم و  یم  دـناریم ، یم  و 

93 .تساناوت

: دومرف (ع ) قداص ماما  و 

94 .دوب دهاوخ  یفاک  شناهانگ  هراّفک  يارب  اعد  نآ  دیوگب ، نآ  بورغ  زا  لبق  دیشروخ و  عولط  زا  لبق  ار  اعد  نیا  سکره 

نمؤم دارفا  همه  يارب  اعد 

.دنتسه بارطضا  تشحو و  رد  مدرم  همه  دشک و  یم  هلعش  منهج  شتآ  تسا و  تمایق  زور 

.دنرب یم  منهج  يوس  هب  ار  وا  باذع ، نارومأم  هک  میوگ  یم  ار  درم  نآ  نک ، هاگن  ار  اجنآ 

 ! تسا دنلب  وا  هیرگو  هلان  دایرف 

؟ دیامنب ار  درم  نیا  تعافش  ات  تسه  یسک  ایآ 

.دنیامنب ار  درم  نیا  تعافش  ات  دنریگ  یم  میمصت  اهنآ  دننیب و  یم  ار  هرظنم  نیا  درم ، نز و  زا  نانمؤم  زا  يدایز  هورگ 

: دننک یم  اعد  نینچ  نیا  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  نیمه  يارب 

نونکا ایادخ ، راب  .درک  یم  ششخب  تمحر و  بلط  ام  يارب  وت  زا  درک و  یم  اعد  ام  يارب  ایند  رد  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ایادخ ،
 ! ریذپب وا  قح  رد  ار  ام  تعافش 

.دهد یم  تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  وا  نانمؤم ، مارتحا  هب  مه  ادخ  نونکا 

؟ دیسانش یم  ار  درم  نیا  ایآ 

وا
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: دناوخ یم  دایز  ار  اعد  نیا  ایند  رد  هک  تسا  یسک 

.ِتانِمْؤُْملاَو َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َمُّهّللا 

 ! ياشخبب ار  نمؤم  نانز  نادرم و  ایادخ ، راب 

95 .یناوخب دایز  ار  اعد  نیا  ینک و  لمع  ادخ  لوسر  ثیدح  نیا  هب  ریگب  میمصت  زورما  زا  مه  وت  مرتحم ، هدنناوخ 

تمایق زور  مه  نانآ  يوش و  یم  خیرات  لوطرد  نمؤم  دارفا  همه  یلاحـشوخ  ثعاب  یهد و  یم  ناشن  ار  دوخ  يالاب  تّمه  هنوگ  نیا 
.دننک یم  ار  وت  تعافش 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

(، تمایق زور  ات  ایند  تقلخ  لوا  زا   ) نمؤم نانز  نادرم و  همه  هزادنا  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  اعد  نیا  راب  جنپ  تسیب و  يزور  سک  ره 
96 .دسیون یم  وکین  لمع  وا  هدنورپ  رد 

ماش حبص و  ره  يارب  مهم  ییاعد 

: تشاد هضرع  ترضح  نآ  تمدخ  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 

.میوگب ار  نآ  ماش  حبص و  ره  ات  دیهدب  شزومآ  نم  هب  ار  ییاعد 

: دناوخب ماشو  حبص  ره  ات  داد  دای  وا  هب  ار  اعد  نیا  (ع ) قداص ماما 

َّمُهّللا ُُهلْهَأ ، َوُه  امَک    ِ هّلل ُدْـمَْحلا  ُدَـمُْحی ، ْنَأ    ُ هّللا ُبُِّحی  امَک    ِ هّلل ُدْـمَْحلا  ُهُْریَغ ، ُءاشَی  اـم  ُلَـعْفَیالَو  ُءاـشَی  اـم  ُلَـعْفَی  يذـّلا    ِ هّلل ُدْـمَْحلا 
یلَع   ُ هّللا یَّلَـصَو  ًدّمَُحم ، َلآَو  ادّمَُحم  ُْهنِم  َتْجَرْخَأ  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینْجِرْخَأَو  ٍدّـمَُحم ، َلآَو  ادّـمَُحم  ِهیف  َْتلَخْدَأ  ٍْریَخ  ِّلُک  یف  یْنلِخْدأ 

.ٍدّمَُحم ِلآَو  ٍدّمَُحم 

ار شیوخ  يادخ  منک  یم  شیاتس  .درادن  ار  تردق  نیا  رگید  سک  چیه  دهد و  یم  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  ره  هک  ار  ییادخ  شیاتس 
لآ دمحم و  هب  هک  یبوخ  ریخ و  ره  ایادخ ، تسا  شیاتـس  دمح و  هتـسیاش  وا  هکنانچ  دوش و  شیاتـس  دراد  تسود  وا  هک  روطنامه 

دورد (ع ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  نادرگب و  رود  مه  نم  زا  يدرک ، رود  اـهنآ  زا  هک  ار  يدـب  ره  هدـب و  مه  نم  هـب  يا  هداد  دـمحم 
97 .تسرفب

؟ دنک یضار  ار  وت  تمایق  زور  ادخ  یهاوخ  یم  ایآ 

: دزاس داش  تمایق  زور  رد  ار  وا  هک  تسا  مزال  لاعتم ، دنوادخ  رب  دناوخب  ار  اعد  نیا  ماش  حبص و  ره  هک  سک  ره 

.امامإ ٍّیلَِعبَو  اغالَب ، ِنآرُْقلِابَو  اّیبَن ، ٍدَّمَحُِمبَو  انید ، ِمالْسْإلِابَو  ّابَر ،   ِ هّللِاب ُتیضَر 
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نم ماما  (ع ) یلع ترضح  نم و  باتک  نآرق ، نم ؛ ربمایپ  دمحم  ترضح  نم ؛ نید  مالسا ، نم ؛ راگدرورپ  هناگی ، دنوادخ  هک  نیا  زا 
98 .متسه دونشخ  یضار و  تسا ،

دندناوخ یم  ناربمایپ  همه  هک  ییاعد 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

.دنا هدناوخ  ار  نآ  ناربمایپ  همه  تسا و  هدیسر  ثرا  هب  رگید  ربمایپ  هب  يربمایپ  زا  مالسا ، ربمایپ  ات  (ع ،) مدآ ترضح  زا  اعد  نیا 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  زور  ره  زاغآ  رد  مه  مالسا  ربمایپ 

.یل َتْمَسَق  اِمب  ینِّضَرَو  یل  َْتبَتَک  ام  ّالإ  ینَبیُصی  َْنل  ُهَّنأ  ُمَلْعَأ  یّتَح  انیقَیَو ، یْبلَق  ِِهب  ُرِشاُبت  انامیا  َُکلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللا 

ریدـقت میارب  وت  هچنآ  زج  منادـب  هک  یهدـب  نم  هب  ینیقی  دـنک ، هدـنز  ار  مبلق  هک  یهدـب  نم  هب  ینامیا  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ ، راب 
99 .امنب یضار  يدرک  ریدقت  میارب  هچنآ  هب  ارم  دسر و  یمن  نم  هب  يدرک 

دنهد یم  هدژم  وت  هب  ناگتشرف 

؟ دنهدب يراگتسر  هدژم  تراشب و  وت  هب  ناگتشرف  نداد ، ناج  هظحل  یهاوخ  یم  ایآ 

هب ناگتـشرف  گرم ، هظحل  دناوخب  هراومه  ار  اعد  نیا  طیارـش ، اب  سک  ره  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  یثیدـح ، رد  (ع ) رقاب ماما 
: دنهد یم  تراشب  وا 

.َنیمِکاْحلا َمَکْحَأ  ایَو  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَأ  ایَو  َنیبِساْحلا ، َعَرْسَأ  ایَو  َنیرِظاّنلا ، َرَْصبَأ  ایَو  َنیعِماّسلا  َعَمْسَأ  ای 

مکح نیرتمکاح  يا  نانابرهم و  نیرت  نابرهم  يا  نارگ ، هبـساحم  نیرتعیرـس  يا  نایانیب ، نیرتانیب  يا  اه ، هدنونـش  نیرت  هدنونـش  يا 
100  ! ناگدننک

دیهاوخ یم  دایز  ریخ  ایآ 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

: دش دهاوخ  اطع  وا  هب  دایز  ریخ  دیوگب  راب  هس  برغم  زامن  زا  دعب  ار  اعد  نیا  سک  ره 

ُهُْریَغ ُءاشَی  ام  ُلَعْفَیالَو  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  يذلا    ِ هّلل ُدْمَْحلا 

101 .دنرادن یتردق  نینچ  نارگید  دهد و  ماجنا  دناوت  یم  دنک  هدارا  هچنآ  ره  هک  تسوا  طقف  هک  ار  ییادخ  شیاتس 

داد نم  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  ییاعد 
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هدوب و نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دیهدب  دای  ییاعد  نم  هب  هک  تفگ  ترضح  نآ  هب  ماْقلِه »  » مان هب  (ع ) مظاک ماما  نارای  زا  یکی 
.دشاب مه  هاتوک  رصتخم و 

: دومرف وا  هب  ماما 

.نک رارکت  ار  اعد  نیا  دنک  یم  عولط  باتفآ  هک  یماگنه  ات  حبص  زامن  زا  دعب 

.دوب رتدب  شنایانـشآ  لیماف و  همه  زا  شیداصتقا  عضو  هک  یلاح  رد  دومن ؛ ینعم  رپ  کچوک و  ياعد  نیا  ندناوخ  هب  عورـش  ماقله 
.دش رتهب  همه  زا  وا  یگدنز  عضو  اعد ، نیا  تکرب  هب  هک  تشذگن  یتدم 

: تسا نیا  اعد  نآ  و 

.ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلَأْسَأَو    َ هّللا ُرِفْغَتْسَأ  ِهِدْمَِحبَو ، ِمیظَْعلا    ِ هّللا َناْحبُس 

102 .منک یم  بلط  ار  وا  لضف  منک و  یم  شزرمآ  بلط  وا  زا  تسوا ، صوصخم  شیاتس  تسا و  هّزنم  یبیع  رهزا  دنوادخ 

دینکن شومارف  ار  قیرغ  ياعد 

.تفگ یم  نخس  (ع ) نامز ماما  تبیغ  راگزور  دروم  رد  نانس » نب  هّللا  دبع   » اب (ع ) قداص ماما 

: دومرف وا  هب  ماما 

.دناوخب ار  قیرغ  ياعد  هک  یسک  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  اه  هنتف  نیازا  دیآ و  یم  شیپ  يدیدش  ياه  هنتف  نامز ، نآ  رد 

؟ تسا ییاعد  هچ  قیرغ  ياعد  هک  درک  لاؤس  نانس  نب  هّللا  دبع 

: دومرف ماما 

: دشاب یم  اعد  نیا  قیرغ ، ياعد 

.َِکنید یلَع  یْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُْقلا ، َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای    ُ هّللا ای 

103 .امنب تباث  دوخ  نید  رب  ارم  لد  ینک ، یم  لّوحتم  ار  اه  لد  هک  یسک  يا  هدنشخب ، يا  نابرهم ، يا  هناگی ، يادخ  يا 

 ! نک بسک  يراختفا  دوخ  يارب  دیشروخ  عولط  زا  لبق 

: ناوخب دیشروخ  عولط  زا  لبق  زور  ره  ار  اعد  نیا 

.ِِهلآَو ٍدّمَُحم  یلَع    ُ هّللا یَّلَصَو  َُهل ، َکیرَشال  اریثَک ، َنیَملاْعلا  ِّبَر    ِ هّلل ُدْمَْحلاَو  ًالیصأَو ، ًهَرُْکب    ِ هّللا َناْحبُسَو  ُرَبْکَأ ،   ُ هّللا ُرَبْکأ    ُ هّللا
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يادخ صوصخم  دایز  شیاتس  مناد ، یم  هّزنم  یبیع  ره  زا  هاگماش  حبص و  ره  ار  وا  دیآ و  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادخ 
.تسرفب دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  تسین ، ادخ  يارب  یکیرش  تسا ، نایملاع 

: دندومرف (ع ) رقاب ماما 

.درب یم  نامسآ  يوس  هب  ار  اعد  نیا  دیآ و  یم  يا  هتشرف  دناوخب  ار  اعد  نیا  دیشروخ  عولط  زا  لبق  هک  يدرف  ره 

؟ يراد دوخ  هارمه  يزیچ  هچ  هک  دنیوگ  یم  وا  هب  ناگتشرف 

.تسا هتفگ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  زا  یکی  هک  تسا  ییاه  هملک  اعد و  نم  هارمه  هک  دیوگ  یم  اهنآ  باوج  رد  وا 

.دننک یم  تمحر  بلط  تسا ، هتفگ  ار  تاملک  نیا  هک  یسک  يارب  ناگتشرف  نآ 

، اعد نیا  هدنیوگ  يارب  اه  نامسآ  نآ  ناگتشرف  دهد و  یم  يور  نایرج  نیمه  دور  یم  هک  ینامسآ  ره  هب  هتـشرف  نیا  هکنآ  هصالخ 
.دننک یم  ترفغم  تمحر و  بلط 

.دسر یم  ادخ  شرع  هب  هتشرف  نیا  هک  اجنآ  ات 

دنتسه ادخ  شرع  رد  هک  یناگتشرف 
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104 .دننک یم  ترفغم  تمحر و  بلط  اعد  نیا  هدنیوگ  يارب  دنونش  یم  ار  باوج  نآ  نوچ  دننک و  یم  ار  لاؤس  نیمه  زین 

؟ دیسانش یم  ار  اعد  نیرتهب  ایآ 

: دندومرف (ع ) قداص ماما 

: دشاب یم  اعد  نیا  دوش  یم  هتساوخ  ادخ  زا  هک  یتجاح  اعد و  نیرتهب 

.َنیرَخآلا یف  ٍقْدِص  َناِسل  یل  ْلَعْجاَو  َنیِملْسُْملا ، یلإ  یْنبِّبَحَو  ِنیّدلا ، یف  ینْهِّقَف  َّمُهّللا 

105 .هد رارق  نایوگتسار  زا  نارگید  نایم  رد  ارم  هد و  رارق  ناناملسم  نایم  رد  ارم  تبحم  نک ، تیانع  نم  هب  نید  رد  مهف  ایادخ ، راب 

؟ دنتفگ هچ  وت  هب  هتشرف  ود  نآ  يدش  هّجوتم  ایآ 

: دیوگ یم  یلامث » هزمحوبا  »

هدافتسا ترضح  نآ  روضح  زا  مشاب و  هتشاد  يرادید  ترضح  نآ  اب  ات  مدرک  تکرح  (ع ) داجـس ماما  هناخ  فرط  هب  حبـص  لوا  نم 
.مربب

.دندمآ نوریب  هناخ  زا  ترضح  نآ  هک  مدید  مدیسر  ترضح  نآ  هناخ  برد  يولج  هک  یماگنه 

.داد ارم  مالس  باوج  ترضح  مدرک و  مالس  نم 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  ماما  هک  مدید  دعب 

 .ِ هّللا َیلَع  ُْتلَّکَوَتَو  هّللاب ِ،  ُْتنَمآ  هّللا ِ،  ِمِْسب 

منک یم  لّکوت  وا  هب  مراد و  نامیا  ادخ  هب  ادخ ، مان  هب 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  (ع ) داجس ماما  دعب 

هّللا ِمِْسب  دناوخب و  ار  اعد  نیا  صخش  نآ  هک  یماگنه  سپ  دیآ ، یم  وا  هار  رس  ناطیش  دور  یم  نوریب  دوخ  هناخ  رد  زا  هک  سک  ره 
ُْتنَمآ نوچ ،  و  درک » تیافک  ار  وت  روما  ادـخ  : » دـنیوگ یم  صخـش  نآ  هب  دنتـسه  وا  لامعا  تبث  رومأم  هک  يا  هتـشرف  ود  دـیوگب ،

رد : » دنیوگ یم  وا  هب  هتـشرف  ود  نآ  دیوگب ، ار    ِ هّللا َیلَع  ُْتلَّکَوَت  نوچو  يدش ،» تیاده  : » دنیوگ یم  هتـشرف  ود  نآ  دیوگب  ار    ِ هّللاب
106 .دوش یم  رود  وا  زا  ناطیش  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  یتسه ،» ادخ  تظافح 

دوب هدش  فورعم  اه  نامسآ  رد  هک  ییاعد 

.دوب وگتفگ  لوغشم  دوب ) هدشرهاظ  یبرع  درم  لکش  هب  هک   ) لیئربج اب  ربمایپ 
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، تسا برع  درم  نآ  اب  نتفگ  نخـس  لوغـشم  ترـضح  نآ  دـید  هک  یماگنه  یلو  دـمآ ، ربمایپ  يوس  هب  يرافغ  رذوبا  نایم ، نیا  رد 
.دوشب اهنآ  محازم  تساوخن  نوچ  دماین  کیدزن 

: تشاد هضرع  ربمایپ  هب  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 

رایـسب نامـسآ  ناگتـشرف  دزن  هک  دراد  ییاـعد  رذوبا  نیا  ربماـیپ  يا  مداد ، یم  ار  وا  مالـس  باوج  درک ، یم  مالـس  نم  هب  رذوبا  رگا 
 ! تسا فورعم 

.تشگزاب ربمایپ  يوس  هب  رذوبا  تشذگ و  یتاظحل  درک ، جورع  نامسآ  هب  لیئربج 

: دومرف وا  هب  ربمایپ 

لیئربج رذوبا ، يا 
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؟ یناوخ یم  هراومه  ار  اعد  مادک  .تسا  هدش  روهشم  فورعم و  نامسآ ، ناگتشرف  دزن  وت  ياعد  هک  داد  ربخ  نم  هب 

: تفگ خساپ  رد  رذوبا 

: تسا نیا  منک  یم  هراومه  نم  هک  ییاعد  ادخ ، لوسر  يا 

.ِساّنلا ِرارِش  ْنَع  ینِْغلاَو  ِهَیفاْعلا ، یلَع  َرْکُّشلاَو  ِءالَْبلا ، ِعیمَج  ْنِم  َهَیفاْعلاَو  َکِِّیبَِنب ، َقیدْصَّتلاَو  َِکب ، َنامیإلا  َُکلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللا 

یم وت  زا  ار  دـب  دارفا  زا  يزاین  یب  تیفاع و  نیا  رب  يرازگ  رکـش  الب ، ره  زا  تیفاع  تربمایپ ، قیدـصت  تدوخ ، هب  نامیا  ایادـخ ، راب 
107 .مهاوخ

 ! راذگم او  مدوخ  هب  ارم  ایادخ 

: دیوگ یم  مالسا  ربمایپ  رسمه  همَلَس ،» ّمأ  »

.تسا هتفر  اجک  ترضح  نآ  منیبب  ات  مدش  دنلب  تسین ، رتسب  رد  ربمایپ  مدید  دوب ، بش  همین 

تونق رد  هتفرگ و  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  دـشاب و  یم  زامن  لاح  رد  هناخ ، زا  يا  هشوگ  رد  ناـشیا  هک  مدـید  ناـهگان 
.دنک یم  هیرگ 

: مدینش ناشیا  زا  ار  اعد  نیا  دناوخ ، یم  ار  ییاعد  هچ  منیبب  مداد  شوگ 

، اَدبَأ ُْهنِم  ینَتْذَْقنَتْـسا  ٍءوُس  یف  ینَّدُرَتالَو  َّمُهّللا  اَدبَأ ، ادِساح  الَو  اوُّدَع  یب  ْتِمُْـشت  َّمُهّللا ال  اَدبَأ ، ینَْتیَطْعَأ  ام  ِِحلاص  یّنِم  ْعِْزنَت  َّمُهّللا ال 
.اَدبَأ ٍْنیَع  َهَفْرَط  یسْفَن  یلإ  یْنلِکَت  الَو  َّمُهّللا 

نم زا  هک  ار  ییالب  ایادخ  نکم ، راتفرگ  منمشد  تتامـش  هب  ارم  ایادخ  ریگم ، نم  زا  يا  هداد  نم  هب  هک  ار  یبوخ  ياه  تمعن  ایادخ ،
108 .راذگماو مدوخ  هب  ارم  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  ایادخ ، نادرگم ، زاب  نم  يوس  هب  يا  هدرک  رود 

وگب نینچ  هدجس  ماگنه  رد 

: دندرک یم  رارکت  ار  اعد  نیا  دنتفر و  یم  هدجس  هب  بجاو ، زامن  زا  دعب  (ع ) مظاک ماما  قداص و  ماما 

.ِباسِْحلا َْدنِع  َّْوفَْعلاَو  ِتْوُْملا ، َْدنِع  َهَحاّرلا  َُکلَأْسَأ 

109 .مهاوخ یم  وت  زا  ار  تمایق  زور  ِیسرباسح  ماگنه  رد  ششخب  نداد و  ناج  ماگنه  یتحار  ایادخ ،

دهاش لامعا  یـسرباسح  عقوم  دوش و  نیریـش  نامماک  رد  گرم  هک  دشاب  میناوخب  هدجـس  رد  ار  اعد  نیا  زور  ره  دـیاب  مه  ام  يرآ ،
.میشاب ادخ  وفع  ششخب و 
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تسا ور  شیپ  یتخس  راگزور 

اب بلاطم  نیا  هرابرد  تفگ و  یم  نخس  (ع ) نامز ماما  تبیغ  راگزور  دروم  رد  هرارز »  » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  اب  (ع ) قداص ماما 
اب نانآ  دوب و  دهاوخ  بیاغ  اهنآ  نامز  ماما  دیشک و  دنهاوخ  يدایز  یتخـس  نایعیـش  راگزور ، نآ  رد  درک : یم  وگتفگ  نینچ  هرارز 

.دش دنهاوخ  وربور  اه  هنتف  ماسقا  عاونا و 

: تشاد هضرع  ترضح  نآ  هب  هرارز 

؟ منک هچ  منک  كرد  ار  راگزور  نآ  رگا 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

: ناوخب دایز  ار  اعد  نیا  يدید  ار  راگزور  نآ  رگا 

َْمل ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنإ  َکَّنإَف  ََکلُوسَر ، یْنفِّرَع  َّمُهّللا  ََکلُوسَر ، ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنإ  َکَّنإَـف  َکَـسْفَن ، یْنفِّرَع  َّمُهّللا 
.ینید ْنَع  ُْتلَلَض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنإ  َّکنإَف  َکَتَّجُح ، یْنفِّرَع  َّمُهّللا  َکَتَجُح ، ْفِرْعَأ 

تربمایپ تخانش  ایادخ ، راب  تخانش ، مهاوخن  مه  ار  وت  ربمایپ  مسانشن  ار  وت  رگا  هک  نک  مرک  نم  هب  ار  تدوخ  تخانـش  ایادخ ، راب 
مرک نم  هب  ار  نامز  ماما  تخانـش  ایادـخ ، راب  تخانـش ، مهاوخن  ار  دوخ  نامز  ماما  مسانـشن  ار  تربمایپ  رگا  هک  نک ، مرک  نم  هب  ار 

110 .دش مهاوخ  هارمگ  مسانشن  ار  نامز  ماما  رگا  هک  نک 

نآ هب  نامتخانـش  تفرعم و  هک  مینک  شالت  میناوخب و  هراومه  ار  اعد  نیا  دیاب  وت  نم و  تسا  (ع ) نامز ماما  تبیغ  نامز  هک  نونکاو 
ترضح
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.دوش رتدایز  دایز و 

« نایاپ »

عبانم

، رـشنلاو هعابطلل  نامعنلا  راد  ، 1386 یلوألا ، هعبطلا  ناسرخلا ، رقاب  دّـمحم  دّیـسلا  قیلعت : 548 ق ،) ، ) یسربطلا خیـشلا  جاجتحالا ، . 1
.فرشألا فجنلا 

، عیزوتلاو رشنلاو  هعابطلل  دیفملا  راد  1414 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  يرافغلا ، ربکأ  یلع  قیقحت : 413 ق ،) ، ) دیفملا خیشلا  صاصتخالا ، . 2
.نانبل توریب ،

.ّمق هثعبلا ، هسّسؤم  1417 ق ، یلوألا ، هعبطلا  381 ق ،)  ) ودصلا ق خیشلا  یلامألا ، . 3

.ّمق عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  هفاقثلا  راد  1414 ق ، یلوألا ، هعبطلا  460 ق ،) ، ) یسوطلا خیشلا  یلامألا ، . 4

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  دیفملا  راد  1414 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  413 ق ،)  ) دیفملا خیشلا  یلامألا ، . 5

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  1403 ق ،  یلوألا ، هعبطلا  1111 ق ،) ¨، ) یسلجملا همّالعلا  راونألا ، راحب  . 6

.توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  یلوألا ، هعبطلا  ءاطع ، رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت  463 ق ،) ، ) يدادغبلا بیطخلا  دادغب ، خیرات  . 7

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  ، 1415 يریش ، یلع  قیقحت : 571 ق ،) ، ) رکاسع نبا  قشمد ، هنیدم  خیرات  . 8

¨ یمالسءالا رشنلا  هسّ�وم  1404 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  يراـفغلا ، ربکأ  یلع  قیقحت : عبارلا ) نرقلا  ، ) یناّرَحلا هبعُـش  نبا  لوقعلا ، فحت  . 9
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل  هعباتلا 

.ّمق يداهلا ، هسّسؤم  1416 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  1091 ق ،) ، ) یناشاکلا ضیفلا  یفاصلا ، ریسفتلا  . 10

هیملعلا هبتکم  یتّالحملا ،¨ یلوسرلا ¨ مشاه  دّیـسلا  جاـحلا  قیقحت : 320 ق ،) ¨، ) یشاّیعلا دوعسم  نب  دّمحم  یشاّیعلا ،¨ ریـسفت  . 11
.نارهط هیمالسإلا ،

، هثلاثلا هعبطلا  يرئازجلا ،¨ يوسوملا ¨ بیط  دّیـسلا  قیلعتو : حیحـصت  329 ق ،) ¨، ) یّمقلا میهاربءا  نب  یلع ¨ یّمقلا ،¨ ریـسفت  . 12
.ّمق يدهلا ، هبتکم  تاروشنم  1404 ق ،

1370 هعبارلا ، هعبطلا  یتّالحملا ،¨ یلوسرلا ¨ مشاه  دّیسلا  قیلعتو : حیحصت  1112 ق ،) ¨، ) يزیوحلا خیشلا  نیلقثلا ، رون  ریسفت  . 13
.ّمق عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  نایلیعامسءا  هسّ�وم  ش ،
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.نانبل توریب  یملعألا ، هسّسؤم  1415 ق ، یلوألا ، هعبطلا  548 ق )  ) یسربطلا خیشلا  نایبلا ، عمجم  ریسفت  . 14

خیشلا دیحوتلا ، . 15

! دیریگب سامت  نم  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


.ّمق هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعامج  تاروشنم  ینارهطلا ، مشاه  دّیسلا  قیقحت : 381 ق ،)  ) قودصلا

بتکلا راد  1364 ش ، هثلاـثلا ، هعبطلا  يوسوملا ،¨ نسح  دّیـسلا  قیلعتو : قیقحت  460 ق ،) ¨، ) یسوطلا خیـشلا  ماک�الا ، بیذهت  . 16
.نارهط هیمالسءالا ،

، هلاسرلا هسّـسؤم  هعبارلا ، هعبطلا  فورعم ، داّوع  راّشب  روتکدلا  قیقحت  724 ق ،) ، ) يزملا فسوی  نیدلا  لامج  لامکلا ، بیذـهت  . 17
.توریب

.ّمق یضرلا ،¨ فیرشلا  تاروشنم  1368 ش ، هیناثلا ، هعبطلا  381 ق ،) ، ) قودصلا خیشلا  لام�الا ، باوث  . 18

.ّمق هیملعلا ، هعبطملا  1383 ق ،) ، ) يدرجوربلا دّیسلا  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج  . 19

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  1401 ق ، یل�الا ، هعبطلا  911 ق ،) ¨، ) یطویسلا نیدلا  لالج  ریغصلا ، عماجلا  . 20

هزوـحلا یف ¨ نیـسّردملا  هعاـمج  تاروـشنم  يراـفغلا ،¨ رب�ا  یلع ¨ قـیلعتو : حیحـصت  381 ق ،) ، ) قودـصلا خیـشلا  لاـصخلا ، . 21
.ّمق هیملعلا ،

.ّمق يدهملا ، مامإلا  هسردم  1407 ق ، یلوألا ، هعبطلا  573 ق ،) ، ) يدنوارلا نیدلا  بطق  تاوعدلا ، . 22

.ّمق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  ناسرخلا ، يدهم  دّمحم  قیقحت : 508 ق ،) ، ) يروباشینلا لاّتفلا  نیظعاولا ، هضور  . 23

رکفلا راد  ق ،  1403 هیناـثلا ، هعبطلا  ناـمثع ، دّـمحم  نمحرلا  دـبع  حیحـصتو : قـیقحت  79 ق ،) ¨، ) يذمرتلا يذـمرتلا ،¨ ننـس  . 24
.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل 

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  458 ق ،) ¨، ) یقهیبلا يربکلا ، ننسلا  . 25

.توریب عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  458 ق ،) ¨، ) یقهیبلا يربکلا ، ننسلا  . 26

.توریب هلاسرلا ، هسّسؤم  1414 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  354 ق ،) ، ) ناّبح نبا  ناّبح ، نبا  حیحص  . 27

.ّمق یضرلا ،¨ فیرشلا  تاراشتنا  1411 ش ، هیناثلا ، هعبطلا  401ق ،) ، ) تاّیزلا روباس  نبا  هم�الا ، ّبط  . 28

.ّمق ینادجو ،¨ هبتکم  یّمقلا ،¨ يدّحوملا ¨ دمحأ  حیحصت : 841 ق ،) ، ) یّلحلا دهف  نبا  یعادلا ،¨ هّدع  . 29

ءاـیحال تیبلا  لآ  هسّـسؤم  1409 ق ، یلوـألا ، هعبطلا  فاّـفخلا ، دـماح  قیقحت : 664 ق ،) ، ) سوواط نبا  دّیـسلا  باوبـألا ، حـتف  . 30
.توریب ثارتلا ،

1406 ق، یل�الا ، هعبطلا  329 ق ،) ، ) هیوباب نب  یلع ¨ اضرلا ، هقف  . 31
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.ّمق .ثارتلا  ءایحءال  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّ�وم 

(. 664 ق  ) سوواط نبا  دّیسلا  لئاسلا ، حالف  . 32

.ّمق ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  300 ق ،) ، ) یّمقلا يرَیمِحلا  دانسإلا ، برق  . 33

.نارهط هیمالسءالا ، بتکلا  راد  هسماخلا ، هعبطلا  يرافغلا ،¨ رب�ا  یلع ¨ قیلعتو : حیحصت  329 ق ،) ، ) ینیلکلا خیشلا  یفاکلا ،¨ . 34

رــشنلاو هعاـبطلل  رکفلا  راد  1409 ق ، هثلاـثلا ، هـعبطلا  يوازغ ، راــتخم  ییحی  قـیقحت : 365 ق ،) ، ) يدـع نب  هّللا  دـبع  لـماکلا ، . 35
.توریب عیزوتلاو ،

رـشنلا هسّ�وـم  1405 ق ، يراــفغلا ،¨ رب�ا  یلع ¨ قـیلعتو : حیحــصت  381 ق ،) ، ) قودـصلا خیـشلا  هـمعنلا ، ماـمتو  نیدـلا  لاـمک  . 36
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسءالا ¨

، اقسلا هوفص  خیشلا  هسرهفو : حیحـصت  یناّیح ،¨ يرکب ¨ خیـشلا  ریـسفتو : طبـض  975 ق ،) ¨، ) يدـنهلا یقّتملا ¨ لاّـمعلا ، زنک  . 37
.توریب هلاسرلا ، هسّ�وم  1409 ق ،

.توریب هیملعلا ، بتکلا  راد  1408 ق ، یلوألا ، هعبطلا  807 ق ،) ¨، ) یمثیهلا دئاوزلا ، عمجم  . 38

نارهط هیمالسإلا ، بتکلا  راد  ینیسحلا ، لالج  دّیس  قیقحت : ، 274 یقربلا ، دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نساحملا ، . 39

ثیداـ�الا سرهفب  هدـیزم  هعبط  یلـشعرملا ،¨ نمحرلا  دـبع  فـسوی  فارـشءا : 405 ق ،) ¨، ) يروباسینلا مکاـحلا  كردتـسملا ، . 40
.هفیرشلا

.ّمق مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هس�وم  1408 ق ، یل�الا ، هعبطلا  320 ق ،) ¨، ) يرونلا ازریملا  لئاسولا ، كردتسم  . 41

نسّردملا هعماجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّـسؤم  1411 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  598 ق ،) ، ) یّلحلا سیردإ  نبا  رئارسلا ، تافرطتـسم  . 42
.ّمقب

.ثارتلل نومأملا  راد  دسا ، میلس  نیسح  قیقحت  307 ق ،) ، ) یلصوملا یلعی  وبأ  یلعی ، یبأ  دنسم  . 43

.توریب رداص ، راد  241 ق ،) ، ) لبنح نب  دمحأ  دمحأ ، دنسم  . 44

.توریب یملعألا ، هسّسؤم  1403 ق ، هثلاثلا ، هعبطلا  905 ق ،) ، ) یمعفکلا حابصملا ، . 45

هعباتلا یمالسءالا ¨ رشنلا  هسّ�وم  1379 ق ، يرافغلا ،¨ رب�ا  یلع ¨ قیلعتو : حیحـصت  381 ق ،) ، ) قودصلا خیـشلا  راب�الا ، یناعم ¨ . 46
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل 
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رشنلاو هعابطلل  نیمرحلا  راد  1415 ق ، یلوألا ، هعبطلا  360 ق ،) ، ) یناربطلا دمحأ  نب  نامیلس  طسوألا ، مجعملا  . 47
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.عیزوتلاو

.ّمق یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  هسداسلا ، هعبطلا  548 ق )  ) یسربطلا خیشلا  قالخألا ، مراکم  . 48

رـشنلا هسّ�وم  هیناـثلا ، هعبطلا  يراـفغلا ،¨ رب�ا  ¨ یلع قیلعتو : حیحـصت  381 ق ،) ، ) قودـصلا خیـشلا  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  باـتک  . 49
.ّمق نیسّردملا ، هعامجل  هعباتلا  ¨ یمالسءالا

.ثیدحلا راد  یلوألا ، هعبطلا  ثیدحلا ، راد  قیقحت  يرهشیرلا ، دّمحم  همکحلا ، نازیم  . 50

.ّمق ثارتلا ، ءایحءال  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  هسّ�وم  414 ق ، هیناثلا ، هعبطلا  1104 ق ،) ، ) یلماعلا ّرحلا  خیشلا  هعیشلا ، لئاسو  . 51

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

.دیتسرفب هرامش 30004569  هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 

.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  مراد و  تسود  ار  امش 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 
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، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 

.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 

یثیدح یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 
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.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا 

اب ار  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیـش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدـنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یـسراف  راثآ 
.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ  رتشیب  ینید  ياه  هزومآ 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4

تیالو تقیقح و  زا  عافد  تیباهو -  تاهبش  هب  خساپ  باتهم : ینشور   - 5

(س) همطاف هب  كدف  ششخب  يارجام  سای : نیمزرس   - 6

ریدغ دیع  نامسآ : تسد  يور   - 7

نین�وملا ریما  ترضح  تداهش  باتفآ : توکس   - 8

قدنخ گنج  يارجام  موس : يوزرآ   - 9

هریون نب  کلام  تداهش  يارجام  لوا : سوناف   - 10

.مخ ریدغ  تماما ، ههد  یتسه : ساملا   - 11
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(ع) نسح ماما  حلص  يارجام  ییاهنت : رصق  رد   - 12

دعب هب  مود  پاچ  رد  دش ، پاچ  باتک  تفه  رد  لوا  پاچ  رد  باتک  نیا   ) اروشاع هسامح  هب  ون  یهاگن  قشع : رهـش  تفه  : 19-13
(. دش پاچ  دلج  کی  رد 

لیقع نب  ملسم  تداهش  يارجام  تبرغ : جوا  رد   - 20

(. اروشاع ترایز  حرش   ) دشاب یم  (ع ) نیسح ماما  عوضوم  رد  دیشروخ » رب  مالس   » باتک

(ع) قداص ماما  یگدنز  ثداوح  لحاس : حبص   - 21

(ع) اضر ماما  ترایز  باوث  هام : رادید  تذل   - 22

(ع) نامز ماما  روهظ  ياه  ییابیز  روهظ : ناتساد   - 23

(ع) نامز ماما  تدالو  تابثا  مهدزاود : تقیقح   - 24

(ع) نامز ماما  دالیم  ناتساد  سورع : نیرخآ   - 25

ود نیا  .تسا  هدش  هتشون  روهظ  راظتنا  تلیضف  رد  لد » هتشگمگ   » باتک دشاب و  یم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد » هب  یهار   » باتک
.دشاب یم  (ع ) نامز ماما  عوضوم  رد  زین  باتک 

ینید ياه  هزومآ 

بان دیحوت  یسانشادخ ، اه : یبوخ  يادخ   - 26

ندرک اعد  شور  هار و  دیریگب : سامت  نم  اب   - 27

ادخ اب  تاجانم  شاب : نابرهم  نم  اب   - 28

ادخ اب  تاجانم  نم : بلق  يادخ   - 29

ناربمایپ اب  ادخ  نانخس  تسین : یهار  ادخ  ات   - 30

نموم گرم  ياه  ییابیز  ادخ : شوغآ  رد   - 31

دبس کی   - 32
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نآرق هیآ  لهچ  هب  یهاگن  نامسآ :

(ع) نامز ماما  تفرعم  نیسای  لآ  ترایز  حرش  ایرد : هب  یهار   - 33

اروشاع ترایز  حرش  دیشروخ : رب  مالس   - 34

یسانش ماما  هعماج ، ترایز  حرش  یبآ : نابدرن   - 35

روهظ راظتنا  تلیضف  لد : هتشگمگ   - 36

(ع) تیب لها  هب  تبحم  تیلضف  قشع : نیرت  ینامسآ   - 37

رتهب ییوشانز  یگدنز  ینتشاد : تسود  رسمه   - 38

ردام ردپ و  هب  مارتحا  هدش : شومارف  تشهب   - 39

شناد ملع  شزرا  هدیپس : تمس   - 40

هشیدنا رکف و  شزرا  مینک : رکف  دیاب  ارچ   - 41

ینامداش دنخبل و  شزرا  دینزب : دنخبل  افطل   - 42

مدرم هب  ندرک  کمک  راثآ  ادخ : يدونشخ  زار   - 43

دجسم رد  روضح  تلیضف  میورب : ادخ  غاب  هب   - 44

ادخ ياه  تمعن  رکش  يرازگرکش : زار   - 45

لمع رد  صالخا  راثآ  وت : رطاخ  هب  طقف   - 46

یعامتجا طابترا  نداد ، تسد  راثآ  نداد :  تسد  هزجعم   - 47

یبرع بتک 

 « . دعس تسرهف  قیقحت «   - 49

 « . يریمحلا تسرهف  قیقحت «   - 50

 «. دیمح تسرهف  قیقحت «   - 51
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 «. هّطب نبا  تسرهف  قیقحت «   - 52

 « . دیلولا نبا  تسرهف  قیقحت «   - 53

 « . هیولوق نبا  تسرهف  قیقحت «   - 54

 « . قودصلا تسرهف  قیقحت «   - 55

 « . نودبع نبا  تسرهف  قیقحت «   - 56

« . نینمؤملا ریمأ  بادآ  قیقحت «   - 57

 . هیوضرلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 58

 . ینیسحلا ءاکبلا  یف  حیحصلا   - 59

 . هینیسحلا هرایزلا  لضف  یف  حیحصلا   - 60

(. (س همطاف تیب  فشک  یف  حیحصلا   - 61

.رونلا هخرص   - 62

.یلعألا قیفرلا  یلإ   - 63

قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

َمیِه َْربِإ  َّنِإ   . » 2 یمعفکلل ص 769 . حابصملا  راونألا ج 90 ص 291 ،  راحب  لامعألا ص 26 ،  باوث  یفاکلا ج 2 ص 468 ،   . 1
 ، نیلقثلا ج 2 ص 275 رون  ریـسفت  یفاصلا ج 2 ص 383 ،  ریـسفتلا  یّمقلا ج 1 ص 306 ،  ریـسفت   . 3  . 114 هءاربلا : ٌمِیلَح :» َّوَأـَل ٌه 

نساحملا ج 1 ص  . 6 راونألا ج 93 ص 289 . راحب  لاصخلا ص 621 ،   . 5 لاصخلا ص 621 .   . 4 راونألا ج 93 ص 290 . راحب 
 ، قودـصلل ص 248 یلامألا  یفاـکلا ج 5 ص 84 ،   . 7 راونألا ج 93 ص 292 . راـحب  لئاسولا ج 5 ص 163 ،  كردتـسم   ، 292

عماج  ، نیظعاولا ص 226 هضور  ماکحألا ج 6 ص 328 ،  بیذهت  هیقفلا ج 2 ص 165 ،  هرضحی  نم ال  باتک  دیحوتلا ص 402 ، 
 ، قالخألا ص 269 مراـکم   . 9 هـمکحلا ج 2 ص 887 . نازیم  راونألا ج 93 ص371 ،  راـحب   . 8 هعیشلا ج 15 ص 191 . ثیداحأ 

حالف لئاسولا ج 5 ص 161 ،  كردتسم  هعیشلا ج 7 ص 38 ،  لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 467 ،   . 10 راونألا ج 93 ص 294 . راحب 
راونألا ج 93 ص راحب  یعادلا ص 123 ،  هّدع  یسوطلل ص 584 ،  یلامألا   . 11 لئاسلا ص 28 .
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راونألا راحب   . 13 راونألا ج 93 ص 295 . راحب  هعیشلا ج 7 ص27 ،  لئاسو  تاوعدلا ص 17 ،  یفاکلا ج 2 ص 470 ،   . 12 . 303
تایاور هعیـشلا ج 7 ص 26 ،  لئاسو  ص 469 ،  یفاـکلا ج 2  دانـسإلا ص 32 ،  برق  تاوعدـلا ص 17 ،   . 14 ص 357 . ج 93 

هّمئألا ص ّبط  لوقعلا ص 110 ،  فحت  لاصخلا ص 620 ،  لئاسلا ص 28 ،  حالف  دینیبب : بتک  نیا  رد  ار  نومـضم  نیا  هب  رگید 
لاّـمعلا ج 2 ص زنک  ریغـصلا ج 1 ص 207 ،  عماجلا  يروباشینلا ج 3 ص 481 ،  مکاحلل  كردتـسملا   ، 269 قالخألا مراکم  ، 67
 ، لئاسولا ج 5 ص 160 كردتسم  تاوعدلا ص 19 ،   . 15 قشمد ج 61 ص 208 . هنیدم  خیرات  دادغب ج 13 ص 37 ،  خیرات   ، 62

مجعملا یلعی ج 1306 ،  یبأ  دنسم  دئاوزلا ج 10 ص 150 ،  عمجم  يذمرتلا ج 5 ص 243 ،  ننس  راونألا ج 93 ص 295 ،  راحب 
 . 16 لامکلا ج 23 ص 620 . بیذـهت  یبطرقلاریـسفت ج 15 ص 327 ،  ص 449 ،  ریغـصلا ج 2  عماجلا  ص 373 ،  ج 5  طسوألا 

راونألا ج راحب  هعیشلا ج 9 ص 402 ،  لئاسو  لاصخلا ص 621 ،   . 17 راونألا ج 95 ص 159 . راـحب  قالخألا ص 346 ،  مراکم 
 ، یفاکلا ج 2 ص 476  . 19 راونألا ج 93 ص 296 . راحب  یعادلا ص 143 ،  هّدع  قالخألا ص 270 ،  مراکم   . 18 93 ص 289 . 

هعیشلا لئاسو  تاوعدلا ص 17 ، 

! دیریگب سامت  نم  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


تاوعدلا ص  . 22 راونألا ج 93 ص 305 . راحب   . 21 راونألا ج 93 ص 296 . راحب  قالخألا ص 389 ،  مراکم   . 20 ج 7 ص 33 .
 ، مکاحلل ج 1 ص 493 كردتـسملا  ص 180 ،  يذمرتلا ج 5  ننـس  ص 177 ،  دمحأ ج 2  دنـسم  یعادلا ص 132 ،  هّدـع   ، 30

ّردلا لاّـمعلا ج 2 ص 72 ،  زنک  ریغـصلا ج 1 ص 52 ،  عماجلا  طـسوألا ج 5 ص 211 ،  مجعملا  ص 148 ،  دـئاوزلا ج 10  عمجم 
راونألا ج 93 راحب  لامعألا ص 103 ،  باوث   . 23 ریثک ج 1 ص 225 . نبا  ریـسفت  لماکلا ج 4 ص 62 ،  روثنملا ج 1 ص 195 ، 
راونألا ج 93 راحب  یفاکلا ج 2 ص 486 ،   . 25 . 60 رفاغ : ْمَُکل ، » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا   . » 24 هعیـشلا ج 7 ص 64 . لئاسو  ص 310 ، 
راونألا ج 95 ص راـحب  صاـصتخالا ص 24 ،   . 27 ص 193 . راونألا ج 95  راـحب  رئارسلا ص 605 ،  تافرطتـسم   . 26 ص 317 .
 . 30 راونألا ج 93 ص 336 . راـحب  قالخألا ص 317 ،  مراـکم   . 29 راونألا ج 93 ص 327 . راـحب  تاوعدلا ص 39 ،   . 28 . 298

راونألا ج 93 ص 334. راحب  یعادلا ص 160 ،  هّدع   . 31 راونألا ج 93 ص 344 . راحب  لاصخلا ص 82 ،  یفاکلا ج 2 ص 478 ، 
 . 34 راونألا ج 93 ص 321 . راحب   . 33 راونألا ج 93 ص 319 . راحب  باوبألا ص 296 ،  حتف  لاصخلا ص 337 ،   . 32
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یفاکلا ج 2 ص  . 35 نیلقثلا ج 5 ص 125 . رون  ریسفت  راونألا ج 93 ص 308 ،  راحب   ، جاجتحالا ج 2 ص 71 دیحوتلا ص 248 ، 
ثیداحأ عماج  راونألا ج 93 ص 313 ،  راحب  هیقفلا ج 2 ص 76 ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 36 هعیـشلا ج 7 ص 51 . لئاسو   ، 471

راونألا ج 93 راحب  ماکحألا ج 3 ص 313 ،  بیذهت  یفاکلا ج 2 ص 478 ،  نساحملا ج 1 ص 52 ،   . 37 هعیشلا ج 9 ص 483 .
 ، هعیـشلا ج 7 ص 103 لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 487 ،   . 39 هعیـشلا ج 7 ص 80 . لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 485 ،   . 38 ص 314 .
 . 42 راونألا ج 93 ص 343 354 . راحب   . 41 راونألا ج 93 ص 315 . راحب  یفاکلا ج 2 ص 485 ،   . 40 قالخألا ص 274 . مراکم 

رابخألا ص 370. یناعم   . 45 قالخألا ص 272 . مراکم   . 44 قالخألا ص 272 . مراـکم   . 43 راونألا ج 93 ص 355 362 . راحب 
لئاسو یفاکلا ج 2 ص 472 ،   . 47 راونألا ج 93 ص 392 . راحب  ماکحألا ج 5 ص 185 ،  بیذهت  یفاکلا ج 4 ص 465 ،   . 46

كردتسم  . 49 راونألا ج 93 ص 381 . راحب  قالخألا ص 269 ،  مراکم  راونألا ج 93 ص 381 48 .  راـحب  هعیشلا ج 7 ص 41 ، 
 . 50 هعیشلا ج 11 ص 490 . ثیداحأ  عماج  راونألا ج 93 ص 390 ،  راحب  لئاسولا ج 10 ص 28 ، 

! دیریگب سامت  نم  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


راونألا ج راحب  نیظعاولا ص 330 ،  هضور  قودصلل ص 373 ،  یلامألا   51 راونألا ج 93 ص 376 . راـحب  یعادلا ص 198 ،  هّدع 
یفاکلا ج 2  . 54 هعیشلا ج 6 ص 478 . لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 530 ،   . 53 راونألا ج 93 ص 304 323 . راحب   . 52 93 ص 369 .

یفاکلا  . 57 یفاکلا ج 2 ص 531 .  . 56 هعیشلا ج 6 ص 484 . لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 528 ،   . 55 تاوعدلا ص 129 . ص 560 ، 
هعیشلا ج 7 ص 229. لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 534 ،   . 59 راونألا ج 95 ص 195 . راـحب  تاوعدلا ص 50 ،   . 58 ج 2 ص 532 .
يربکلا ج 6ص ننسلا  تاوعدلا ص 82 ،   . 61 راونألا ج 95 ص 195 . راحب  یعادلا ص 264 ،  هّدع  یفاکلا ج 2 ص 573 ،   . 60
 ، یفاکلا ج 2 ص 535  . 63 هعیـشلا ج 5 ص 328 . لئاسو  یفاـکلا ج 2 ص 542 ،   . 62 ناّبح ج 3 ص 132 . نبا  حیحـص   ، 94

راحب لئاسلا ص 195 ،  حالف  نایبلا ج 5 ص 373 ،  عمجم  ریسفت  یشاّیعلا ج 2 ص 170 ،  ریسفت   . 64 راونألا ج 80 ص 248 . راحب 
ریسفتلا یشاّیعلا ج 2 ص 178 ،  ریسفت  راونألا ج 95 ص 187 66 .  راحب  یسوطلل ص 414 ،  یلامألا   . 65 راونألا ج 95 ص 170 .

 . 67 راونألا ج 95 ص 185 . راحب  نیلقثلا ج 2 ص 428 ،  رون  ریسفت  یفاصلا ج 3 ص 23 ، 
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هّدع یفاکلا ج 2 ص 556 ،   . 70 یفاـکلا ج 2 ص 560 .  . 69 راونألا ج 95 ص 167 . راـحب   . 68 ص 190 . راونألا ج 95  راـحب 
یم عفـش  زامن  نآ  هب  هک  یتعکر  ود  زامن  کـیو  یتعکر ، ود  زاـمن  راـهچ  زا  بش  زاـمن  هک  دـیناد  یم  امـش   . 71 ص 259 . یعادلا 

ج 3 ص 326. یفاکلا ج 2 ص 259 ،  .تسا 72 .  هدش  لیکـشت  دنیوگ ،) یم  رتو  زامن  نآ  هب  هک   ) یتعکر کی  زامن  کیو  دنیوگ 
قالخألا ص مراکم   . 75 راونألا ج 89 ص 55 . راحب  هّمئألا ص 37 ،  ّبط   . 74 یفاکلا ج 8 ص 88 . تاوعدلا ص 181 ،   . 73

عماج یفاـکلا ج 2 ص 557 ،   . 77 ص 279 . راونألا ج 95  راـحب  تاوعدـلا ص 55 ،   . 76 ص 159 . راونألا ج 93  راـحب   ، 346
مراکم یـسوطلل ص 776 ،  یلامألا   . 79 ص 162 . راونألا ج 95  راـحب  تاوعدـلا ص 45 ،   . 78 ص 272 . هعیـشلا ج 7  ثیداحأ 

راونألا ج 95 راحب   . 82 15 ص 162 . ؟؟؟  ح  . 81 یفاکلا ج 2 ص 534 .  . 80 راونألا ج 95 ص 162 . راـحب  قالخألا ص 276 ، 
یلامألا اضرلا ص 399 ،  هقف   . 85 یفاکلا ج 2 ص 551 .  . 84 دـیفملل ص 229 . یلامألا  یفاکلا ج 2 ص 551 ،   . 83 ص 162 .

هعیشلا ج 6 لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 551 ،  راونألا ج 95 ص 159 87 .  راحب   86 راونألا ج 95 ص 301 . راحب  قودصلل ص 472 ، 
 . 88 ص 372 .
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یفاکلا ج 2  . 90 راونألا ج 95 ص 303 . راـحب  قالخألا ص 347 ،  مراـکم   . 89 راونألا ج 87 ص 4 . راـحب  تاوعدلا ص 117 ، 
یفاکلا  . 92 راونألا ج 93 ص 283 . راحب  لئاسولا ج 5 ص 320 ،  كردتسم   . 91 لئاسولا ج 5 ص 321 . كردتـسم  ص 504 ، 

یفاکلا ج 2 ص 518  . 94 هعیشلا ج 6 ص 477 . لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 518 ،   . 93 هعیشلا ج 6 ص 470 . لئاسو  ج 2 ص521 ، 
 ، قودـصلل ص 462 یلامألا   . 96 راونألا ج 93 ص 384 . راـحب  نیظعاوـلا ص 327 ،  هضور   . 95 هعیشلا ج 6 ص 477 . لئاسو  ، 

راونألا ج راحب  یفاکلا ج 2 ص 525 ،   . 98 یفاکلا ج 2 ص 529 .  . 97 راونألا ج 93 ص 384 . راـحب  لامعألا ص 161 ،  باوث 
راونألا ج 95 ص 350. راحب  دانسإلا ص 2 ،  برق   . 100 راونألا ج 86 ص 289 . راحب  یفاکلا ج 2 ص 524 ،   . 99 86 ص 291 .
هیقفلا ج 1 ص هرـضحی  نم ال  باتک  یفاکلا ج 2 ص 550 ،   . 102 هعیـشلا ج 6 ص 483 . لئاسو  یفاکلا ج 2 ص 454 ،   . 101
یفاـکلا ج 2 ص 526.  . 104 راونألا ج 95 ص 326 . راـحب  نیدـلا ص 352 ،  لامک   . 103 ص 476 . هعیـشلا ج 6  لئاسو   ، 328

یفاکلا ج 2 ص  . 107 یفاکلا ج 2 ص 541 .  . 106 راونألا ج 95 ص 352 . راحب  یسوطلل 303 ،  یلامألا   . 105
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 ، یفاکلا ج 3 ص 323  . 109 راونألا ج 95 ص 352 . راحب  یّمقلا ج 2 ص 75 ،  ریسفت   . 108 راونألا ج 95 ص 354 . راحب   ، 587
 . --------- راونألا ج 95 ص 26 راحب  نیدلا ص 343 ،  لامک   . 110 داشرإلا ج 2 ص 231 . ماکحألا ج 2 ص 300 ،  بیذهت 

------ ------------------------------------------------------------ --------------- -----
1 ------------------------------------------------------- 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

